Liturgie Dorpskerk Maarsbergen
Zondag 5 december 2021
Kleur: Paars
Aanvang: 10.00 uur
Inleiding op de dienst
Vandaag is de Tweede Adventszondag. De liturgische kleur is in Advent
paars. Dat herinnert ons eraan dat Advent een tijd van bezinning is: Hoe
leven wij met de woorden van God… Hoeveel ruimte is er in ons
(samen)leven voor Jezus en wat Hij ons te zeggen heeft?
Advent is ook een tijd van voorbereiding. Een uitnodiging om (opnieuw!)
open te worden voor wat God deed en doet…voor ons, en door ons….
Het project van de kindernevendienst heeft als titel “Het plakboek van
Lucas”.
We lezen Lucas 1: 26-38. Het thema voor de kinderen is ‘Waar kom jij
vandaan?’
We kijken vanmorgen naar Maria, die zei: ‘Ik sta ervoor open, ik doe
graag mee’

Dienst van de Voorbereiding
•
•
•
•
•
•
•
•

Orgelmuziek
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
De kaarsen worden aangestoken
Aanvangslied (staande): Lied 80 vs 1 en 7
Bemoediging en groet (hierna gaan wij zitten)
Gebed van toenadering en schuldbelijdenis, gevolgd door woorden
van genade
Zingen: Lied 745 vs. 1 en 2 (Een lied dat alleen vandaag kan worden
gezongen)
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Dienst van het Woord
•
•
•

Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Moment met de kinderen
Zingen: projectlied op melodie van lied 444
Wij bidden om verhalen
Vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.
Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.

•
•
•
•
•

Evangelielezing: Lucas 1 vs 26 tm 38
Zingen: Lied 473 vs 1 en 2
Overdenking: ‘Maria zei: de Heer wil ik dienen: laat er met mij
gebeuren wat u hebt gezegd’
Orgelspel
Zingen: Lied 464 vs 1,3,4 en 10

Dienst van de Gebeden en gaven
•
•

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Diaconale mededelingen

Uitzending en zegen
•

Slotlied (staande): Lied 442 vs. 1, 2
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•

•
•
•

We bidden om de zegen
Voorganger: Van waar we zijn, tot waar U ons nodig hebt,
-Allen: Jezus, ga ons voor!
Voorganger: Van wat we al wisten tot Uw openbaring die ons de
mond laat openvallen
-Allen: Jezus, ga ons voor!
Voorganger: Om deze wereld te veranderen, zodat ze meer lijkt op
Uw wereld die komt.
-Allen: Jezus, ga ons voor!
Verrassingen staan klaar voor hen die God liefhebben.
-Allen: Jezus, ga ons voor!
A.
Uitleidende orgelmuziek
Collectemandjes bij uitgang

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist
Koster
Camera

Ds. Jan Wolswinkel
Jaap van ‘t Hoog
Lien Odijk
Ronald Treep
Leen van Dam
Jaap Toet
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