Orde van Dienst
Zondag 5 december 2021
Voorganger:
Ds. Paul Saraber, Frankrijk
Welkom en mededelingen:
Anja van Sparrentak
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Henk Kappers
Lezen: Luuk Boogert
Beeld & Geluid: Joop Tillema en
Ad de Goffau
Deurdienst en collecteren:
Willy Nieuwkoop en
Thilly van der Rijst
Bloemen: Thilly van der Rijst
Autodienst: Leo Adriaanse en
Johan Klumpenaar
Koffie / thee: helaas, nog niet!

Orgelspel: "Nun komm,der Heiden Heiland" BWV 659 J.S. Bach.
Aansteken 2de Adventskaars
Welkom en mededelingen door Anja
gemeente gaan staan

We zingen lied 601: 1, 2 en 3

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Woord van vertrouwen / Votum
We zingen lied 462: 1, 2, 4 en 6

2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn.

4. Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
gemeente gaat zitten

3

Inleiding
We zingen lied 322: 1, 2 en 3

2. Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde
hun overgaande liefde
hun weeën die niet overgaan.
Schrift dat mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.
3. Zijn onverganklijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.
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Gebed
Lezingen door Luuk: Maleachi 2: 17 – 3: 6a
Met jullie gepraat vallen jullie de HEER lastig, en dan vragen jullie:
‘Hoezo vallen wij hem lastig?’ Door te zeggen: ‘Iedereen die kwaad
doet, doet wat goed is in de ogen van de HEER, zulke mensen bevallen
hem.’ Of: ‘Waar is nu de God die rechtspreekt?’
Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens
zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel
van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de
HEER van de hemelse machten.
Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer
hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een
wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het
zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver,
en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER. De offers van
Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in
vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. Ik zal naar jullie toe
komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen
tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen
die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen
onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van
allen hebben zij ontzag voor mij – zegt de HEER van de hemelse
machten.
Ik, de HEER, ben niet veranderd.
Marcus 1: 1 – 8
Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,
hij zal een weg voor je banen.
Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de
mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo
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vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en
Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de
Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.
Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel;
hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.
Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben
zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn
sandalen los te maken.
Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige
Geest.’
Overdenking
Orgelspel
We zingen lied 845: 3 (op de melodie van Psalm 86)
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3. Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen –
wie niet geeft om zelfbehoud
leven vindt hij honderdvoud.
Gebeden
Inzameling der gaven (tijdens het voorspel van het slotlied)
1ste (rode) zak: Diaconie: Kerk in Actie:
Opvang en scholing van aidswezen in Rwanda
NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Rwanda Koorkerk M’burg.
2de (blauwe) zak: Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v.Wijkkas Koorkerkgemeenschap, met vermelding van het
doel.

We zingen staande ons slotlied 423: 1, 2 en 3
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2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht óór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en Adieu!
3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al die kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en Adieu!
Zege
Orgelspel: Finale ..feestelijke mars voor een heilig man.. Louis Vierne
Volgende vieringen / activiteiten:
12 december:
ds. Rachelle van Andel
19 deember:
ds. Edward van der Kaaij
24 december van 19.00 uur to 21.00 uur:
Gedachtenwandeling door de Abdijgebouwen

25 december:

ds. Wim Jansen
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