ORDE VAN DIENST ZONDAG 5 december 2021
Ontmoetingskapel Maarn
2e Advent
Voorganger: Ds A.M.Booij
Organist: Folkert Horst
Orgelspel en klokluiden
Welkom door de ouderling van dienst
Aansteken adventskaars en voorlezen gedichtje
OP EN OVER DE DREMPEL…
Moment van stilte, we komen los van de week en richten ons op God
(bij orgelspel gaat de gemeente staan)
Aanvangslied: 600:1 en 2
Groet en bemoediging
v. De Heer zij met u,
a. ook met u zij de Heer.
v. Onze hulp is in de naam van de Heer,
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
a. en niet loslaat het werk van zijn handen
Korte stilte…
Bemoediging uit Psalm 80
(gemeente gaat zitten)
Lied 600: 3 en 5 gesproken met muziekbegeleiding
…MET DE WERELD OM ONS HEEN…
Gebed om ontferming, afgesloten met gesproken kyrie
Eeuwige, ontferm U,
Gezalfde , ontferm U
Eeuwige, ontferm u.
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…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…
Gebed bij de opening van de Schriften
Moment met de kinderen, het advent project,
Luisterlied : Jij telt mee. (you tube)
De kinderen nemen het licht van de Paaskaars mee naar hun eigen ruimte
Lezing: Lukas 1:26-38
Luisterlied: The angel Gabriel
https://www.youtube.com/watch?v=U4-8K5VDW8U
Uitleg en verkondiging…afgesloten door orgel/pianospel
…DANKEND EN DELEND…
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (oec. Versie)
Diaconale mededelingen
Orgelspel (tijdens digitale collecte)
Collecte:
1e collectie: Diaconale advent collecte: Rwanda, opvang en scholing kwetsbare kinderen
2e collecte : plaatselijk kerkenwerk
3e collecte : Kinder project collecte: vluchtelingenkinderen Lesbos.
Scan de QR-code of klik op de collectezak
Op deze pagina kiest u: Gift/donatie. Bij Bedrag per doel kiest u per doel het
bedrag dat u wilt geven. Daarna klikt u op Volgende. Bevestig daarna de giften
(2 vinkjes), dan Opslaan en versturen. Kies uw bank en ga naar Volgende. Tot
slot kunt u met IDEAL het totaalbedrag overmaken naar de rekening van de
kerk.
U kunt de QR-code scannen met de camerafunctie van uw smartphone.
Op deze pagina kiest u: Openen op deze website. Op de volgende
pagina kiest u: Gift/donatie. Bij Bedrag per doel kiest u per doel het
bedrag dat u wilt geven. Daarna klikt u op Volgende. Bevestig daarna
de giften (2 vinkjes), dan Opslaan en versturen. Kies uw bank en ga
naar Volgende. Tot slot kunt u met IDEAL het totaalbedrag overmaken
naar de rekening van de kerk.
…OP WEG MET DE ZEGEN
(gemeente gaat staan)
Slotlied: 612: 1 mannen, 2 vrouwen, 3 allen
Wegzending en zegen. G. zingt AMEN
Orgelspel
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