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Zondag 29 november 2020, Eerste Advent

Welkom
Hartelijk welkom in de viering in de Lutherse Kerk. Vanwege het coronavirus zijn we
met kleine groep bij elkaar, maar verbonden met vele anderen. Fijn dat u er kunt zijn.
Aanwijzingen
Ook aan het einde van de viering zullen coördinatoren aangeven wie wanneer de
kerkzaal kan verlaten. U kunt hun aanwijzingen opvolgen. Afstand houden en
desinfectans blijven belangrijk. Volg de aangewezen route. Vanwege de zo kleine
garderobe is het fijn als u uw jas meeneemt naar uw plaats in de kerk.
Koffie en thee na de viering
Na de viering met u welkom buiten op het plein om koffie en thee te drinken en
elkaar te ontmoeten. Bij slecht weer is daartoe echter geen mogelijkheid.
Zingen
Tijdens de viering is het mogelijk dat vier zangers liederen zingen. Bij gesproken
teksten, staan aanwijzingen in de liturgie.
Collecte
De collecte wordt afgekondigd in de viering. Maar bij de uitgang staan collecte
schalen. Daar kunt u uw gaven inleggen.
Aanmelden voor vieringen
Onze kerk kan, binnen de regels van het RIVM, 30 personen herbergen. Opgave blijft
noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via aanmelden@elkz.nl, via 06-51613514. Harry
en Marga Konings regelen de aanmelding.
Betekenis van de letters
O:
Ouderling van dienst
V:
Voorganger
Lector: Lector
C:
Cantorijleden zingen
A:
ALLEN
L:
MENSEN DIE LINKS, AAN DE KANT VAN DE LEZENAAR ZITTEN
R:
MENSEN DIE RECHTS, AAN DE KANT VAN DE PIANO ZITTEN
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Tijdens de muziek worden we stil en bereiden ons voor op de dienst
Lied door cantorij 433 ‘Kom tot ons de wereld wacht’
Welkom
Openingswoorden
O:
Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest.
A:
AMEN
O:
Onze hulp is in de naam van de Heer.
A:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT .
O:
Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben
En waar we spijt van hebben
A:
EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.
O:
Amen
C: Psalm 25b ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’. Een kind ontsteekt
de kaarsen.
Houd mij in leven, wees gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt
zie naar mij om en wees mij genadig
want op U wacht ik een leven lang.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Zijt Gij het Heer, die komen zal
of moeten wij een ander verwachten
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Houd mij in leven, wees gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Gij geeft uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen Heer.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
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Kyrie
C: Lied 158b ‘Een schoot van ontferming is onze God’
Groet
V:
De Heer zij met u.
A:
OOK MET U ZIJ DE HEER.
Gebed
Kinderen in het midden
Adventslied ‘Nu gij nader
komt’, Tekst Hans Mudde
V: Met het eerste licht kondigt
Gij al aan: ‘Ik zal eens de
macht van de dood verslaan’.
C:
Nu Gij nader komt,
eeuwig Licht uit Licht,
Laat Gij iets al zien van dat vergezicht.
Eerste lezing: Jesaja 63,19b-64,8
Psalm 85b
C:
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen,
laat komen uw heil over ons.
Lector: Gij koos, Heer, het land tot het uwe,
hebt de keer voor Jakob gebracht.
Herstel ons dan, God, die ons heil zijt,
doorbreek uw afkeer van ons.
C:

Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen,
laat komen uw heil over ons.
Lector: Zij ontmoeten elkaar, genade en waarheid,
gerechtigheid en vrede – zij kussen elkaar.
Dan wast waarheid op uit de aarde,
reikt gerechtigheid neer van de hemel.
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C:

Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen,
laat komen uw heil over ons.
Lector: Overvloed geeft de Heer daarenboven:
onze aarde draagt haar gewas.
De gerechtigheid zal voor Hem uitgaan:
reeds begon op de heerbaan haar loop.
Tweede lezing: Marcus 13, 24-37
Psalmwoord
Halleluja
Lezing
lof
Lied: 462 ‘Zal er ooit een dag van vrede’
Verkondiging
Lied 441 ‘Hoe zal ik u ontvangen’
Afkondigingen
Gebeden, met responsie zeggen.
Lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’
Zending en zegen
V:
De levende zal je zegenen en behoeden;
De Levende zal zijn lichtend gelaat over je doen schijn
en je genadig zijn.
De Levende zal je zijn gelaat toewenden en je vrede geven.
A:
AMEN
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