PROTESTANTSE GEMEENTE ELST
28 november 2021
EERSTE ADVENT

Wacht eens...
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer aan de Heer.
Er verschijnt een engel die hem vertelt dat Zacharias en zijn vrouw Elisabet
een kind zullen krijgen: Johannes. Zacharias is met stomheid geslagen.
Voorganger: ds. Jeroen Jeroense
Organist: Jaap Jansma
m.m.v.: Kinderkerk

VOORBEREIDING
Muziek Lied 439 / 452 Samuel Scheidt (1587 – 1654 )
Helft mir Gott’s Güte preisen A.G. Ritter ( 1811 – 1885 )
Welkom
Stilte
Kaarsengedicht Eerste Advent
Eén kaarsje maakt een groot verschil.
Hij fluistert naar de rest:
‘Doe met me mee, als je dat wil,
want stralen kun je best!’
Vandaag begint een mooie tijd,
we wachten op de Heer.
En als het licht zich hier verspreidt
dan stralen wij steeds meer.
allen gaan staan
Aanvangslied 280: 1,2
Groet
v: De Eeuwige zal bij u zijn.
a: De Eeuwige zal u bewaren.
Bemoediging
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
v: Hier zijn wij,
goede God,
mensen van vallen en opstaan
op weg naar het land van licht.
Daarom vragen wij U:
a: Omring ons met Uw Geest.
v: Hier zijn wij,
goede God,
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verlangend naar vrede.
Daarom vragen wij U:
a: Bemoedig ons op onze weg.
Amen
Lied 280: 4,5
allen gaan zitten
Kyrië
v: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld…
Zo bidden wij allen tezamen:
Acclamatie Lied 463: 1,6

HET WOORD
Adventsproject Plakboek van Lucas
Aan de heer/mevrouw ‘Vriend-van-God’: ‘Veel mensen hebben geprobeerd om
een verslag te schrijven van alles wat er gebeurd is. Het is doorverteld door
mensen die er zelf bij zijn geweest. Ik heb het allemaal nauwkeurig uitgezocht. En
nu, bovenste beste Vriend-van-God, ga ik het allemaal opschrijven. Je hebt er al
over gehoord; als je mijn boek gelezen hebt, weet je dat het allemaal echt waar
is.’ Zo begint (vrij vertaald) het Evangelie van Lucas. Hij heeft alles uitgezocht wat
hij over Jezus te weten kon komen. Hij heeft verhalen verzameld, maar ook
liederen, ideeën en uitspraken. Zijn hoofd zit vol met plaatjes: van een koning,
een herder, een profeet en nog veel meer. Dat heeft hij allemaal nodig voor zijn
boek.
Verhaal voor de kinderen ‘Verhaal zonder woorden’
Projectlied ‘Wij bidden om verhalen’
melodie Lied 444: ‘Nu daagt het in het oosten’
Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.
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Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.
Tekst: Erik Idema
Aansteken licht van de kinderkerk
Daarna gaan de kinderen naar de eigen ruimte en nemen het licht mee.
Ook de 12-plussers gaan naar hun eigen ruimte.
Gebed van de zondag
Eerste Testament Zacharia 14: 4-9
Muziek Von Himmel hoch, da komm ich her E. Grieg ( 1843 – 1907 )
Gedicht ‘Engel’
hoe beschrijf je een engel –
is het een hij of een zij
buitenaards of
bovenaards door
verblindend licht omgeven?
hoe het ook zij
het liefst is mij
de aardse engel
die ik zonder haperen
beschrijven kan:
de vriend
die vreugde verdubbelt
verdriet halveert
de vriend
van altijd en overal
zonder mankeren
zo bijzonder –
een engel
Oeke Kruythof
4

Chagall: Engel
Lied 439: 1,3
Tweede Testament Lucas 1: 5-25
Lied 464: 1,2,7
Overweging
Lied 452: 1,2
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GEBEDEN en GAVEN
Voorbeden
v: Zo bidden wij zingend tezamen:

Stil gebed
v: Zo bidden wij zingend tezamen:
a: Dauw hemel, wolken regen heil; de aarde dorst naar vrede.
Onze Vader volgens NBV21
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.
Amen
Inzameling van de gaven
Bestemming van de collecten:
1 Kerstbrunch voor ouderen en alleenstaanden
2 Kerk
3 Noodhulp via Act Alliance
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Uw giften kunt u overmaken op de collecterekening van de kerk:
NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst.
In verband met de verdere verwerking graag voor aanstaande woensdag.
Uw gift voor collecte 1 graag onder vermelding van ‘diaconie + november’.
Uw gift voor collecte 2 graag onder vermelding van ‘kerk + november’.
Uw gift voor collecte 3 graag onder vermelding van ’28 november + Act Alliance’.
U kunt ook bijdragen door middel van de Givt-app.
Met de Givt-app kunt u tot aanstaande woensdag door middel
van het scannen van de afgebeelde QR-code geven aan de
bovenstaande doelen.
U kunt na het openen van uw app via het ‘+’ teken 3 collectes
selecteren en bedragen invullen. Daarna scant u de QR-code
en kunt u de collecte voltooien.
Slotlied 423: 1,2
Zegen
v: De Eeuwige zij voor je om je de juiste weg te wijzen.
De Eeuwige zij achter je om je in de armen te sluiten
en te beschermen tegen gevaar.
De Eeuwige zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Eeuwige zij in je om je te troosten wanneer je verdriet hebt.
De Eeuwige omgeve je als een beschermende muur
wanneer anderen over je heen vallen.
De Eeuwige zij boven je om je te zegenen.
Zo zegene God je, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.
a: Amen, amen, amen.
Muziek Von Gott wil ich ich nicht lassen J.S. Bach ( 1685-1750 )
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