1E ADVENT 2022 27 NOVEMBER IN DE NICOLAASKERK IN WIJHE
Thema: Kom erbij!
Met medewerking van de cantorij olv Carien Duursema
VOORBEREIDING
Orgelspel, klokgelui, welkom
Aanvangslied lied 25a: 1, afsluiten met antifoon cantorij lied 432a
Mijn ogen zijn gevestigd
Moment van stilte
Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
A:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
K:
die opstaat voor mensen die worden onderdrukt
A:
IN DAT VERTROUWEN LEVEN WIJ
V:

A:

Zo mag ik jullie/u groeten
namens God die ons draagt,
Jezus die bevrijdt
en de Geest die ons kracht geeft
AMEN

Vervolg aanvangslied 25a: 2, afsluiten met antifoon cantorij lied 432a
Symbolisch bloemstuk
Aansteken 1e adventskaars en gedicht
Een lichtje in je ogen,
een lichtje in je hart.
Wij zien het en geloven:
God maakt een nieuwe start.
Kyriegebed zingen lied 997: cantorij 1 en 2, allen 3 en 4 En vele duizend, ontheemd
RONDOM HET WOORD
Project en projectlied op melodie lied 469: Ik ben een engel van de Heer
Ik zing van licht dat God ons geeft:
Het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?
Een buurvrouw in de koningsstad
heeft moeite en verdriet gehad.
Zij wordt de moeder van een zoon
die voorbestemd is voor de troon.
(kinderen gaan naar de nevendienst)

Gebed bij de opening van de Bijbel
Zingen door cantorij als inleiding op de lezing: lied 738: 1 en 2 Kom zing het lied van Eva
OT-lezing: 2 Samuel 11: 14-27
Zingen lied 738: allen couplet 3 en 4
Overweging en aansluitend orgelspel
Zingen: lied 452: 1, 2 en 3 Als tussen licht en donker
RONDOM GEBEDEN EN GAVEN
Pastorale mededelingen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
(kinderen komen terug)
Slotlied 460: 1, 2, 5 en 6 De nacht loopt ten einde
Zegen
Uitleg symbolisch bloemstuk:
-De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een tafel naar het jaarthema van de
landelijke Protestantse kerk: Aan tafel! De tafel waaraan iedereen genodigd is, mee mag
doen, het leven mag vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is. In de
Adventszondagen gaat het over 4 vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn van Jezus.
Mededragers van de tafel. Deze 1ste zondag gaat het over Batseba, de vrouw van Uria.

