VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken (hierna gaan we staan)

Liturgie

Adventskaars

Madelijne steekt de eerste kaars aan
"Ik kom", zegt Jezus,
"deel het licht."
Eén ster vertelt ons Zijn bericht.

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

29 november 2020
Eerste zondag van Advent

Drempelgebed: V: Eeuwige, wij zien uit naar Uw licht,
uw mensenzoon op aarde,
uw rechtvaardig omzien naar mensen.
Leer Gij ons trouw en gerechtigheid,
te zijn en te doen.
G: HEER, WEES MET ONS, ZEGEN ONS MET UW LICHT
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN.
Aanvangslied: Psalm 25b
Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

We gaan zitten

'Zie je al wat?'

Kyrie:

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld.
Kyrielied: 463: 1, 2, 6, 7 en 8

Gloria:

V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 158b

Gebed van de zondag
Voorganger:
ds. Elsje Braam
Ouderling van dienst: Carla Bulsing
Organist:
Harm van Urk
Met medewerking van: zangers uit de cantorij (zij zingen alle liederen)

Open Hof

Aanvang: 10.00 uur

Inleiding op de dienst
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Nog nooit is zoiets gehoord,
niet eerder zoiets vernomen.
Geen oog zag ooit een god buiten u,
die opkomt voor wie op hem wacht.
4
U komt ieder tegemoet
die van harte rechtvaardig handelt,
die uw weg gaat, met u voor ogen.
Maar nu bent u in toorn ontstoken,
omdat wij gezondigd hebben.
Hadden we maar de oude weg gevolgd,
dan zouden we worden gered.
5
Wij allen zijn onrein geworden,
onze gerechtigheid is als het kleed
van een menstruerende vrouw.
Wij allen zijn als verwelkte bladeren,
verwaaid op de wind van ons wangedrag.
6
Er is niemand die uw naam aanroept,
die zich ertoe zet uw hand te grijpen.
U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
u hebt ons moedeloos gemaakt
en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.
7
Toch, HEER, bent u onze vader,
wij zijn de klei, door u gevormd,
wij zijn het werk van uw handen.
8
Laat uw grote toorn toch varen, HEER,
houd onze schuld niet steeds in gedachten,
maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?
9
Uw heilige plaatsen zijn een woestijn geworden:
Sion is een woestijn, Jeruzalem een woestenij.

Bij de liturgische bloemschikking
Eerste advent
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verwachting.
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.

Moment met de kinderen
Adventslied: 'Ik heb voor jou een goed bericht'
(tekst: Erik Idema, melodie: 'Regenbooglied', Marijn Slappendel)

DE SCHRIFTEN
Lezing:

Lied: 85: 1, 3 en 4

Jesaja 63: 19b - 64:9

Evangelielezing: Marcus 13: 24 - 37

19b

Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!
De bergen zouden voor u beven.
1
Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet,
zoals vuur water doet koken,
zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen
en alle volken voor u laten beven,
2
omdat u de geduchte daden doet
waarop wij niet durven hopen.
Als u toch zou afdalen!
De bergen zouden voor u beven.
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Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de
maan geen licht meer geven, 25de sterren zullen uit de hemel vallen en de
hemelse machten zullen wankelen. 26Dan zal men de Mensenzoon zien komen op
de wolken, bekleed met grote macht en luister. 27Dan zal hij de engelen eropuit
sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het
uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.
28
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 29Zo moeten jullie ook weten, wanneer
je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. 30Ik verzeker jullie: deze
generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.
3
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Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de
hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.
33
Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen.
34
Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer
over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij
opdracht om de wacht te houden. 35Wees dus waakzaam, want jullie weten niet
wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het
eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. 36Laat hij jullie niet slapend aantreffen
wanneer hij plotseling komt. 37Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees
waakzaam!’
32

Lofprijzing: lied 339a
(staande)
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
Preek
Orgelspel

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis: lied 342 (staande)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Collecten: Gecombineerde collecte voor CARDS, een India-project van Kerk in Actie
Culemborg (60%) en voor de kerkdienst (40%) (zie mededelingen)

Slotlied:

439: 1, 2 en 3 (staande)

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
Orgelspel
* De link naar de kerkdienst via YouTube:
https://www.youtube.com/c/pgculemborg
* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 29 november'
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