ORDE van DIENST voor ZONDAG 29 november 2020

Eerste adventszondag

KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN
Aanvang dienst 11.00 uur in de Kloosterkerk van Ten Boer

Dienst van de voorbereiding
Orgelspel
Welkom
Stilte en aansteken van de kaarsen en adventskaars
Allen gaan staan

Cantors zingen lied 442 vers 1 en 2 “Op U mijn Heiland…”
1.

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
Bemoediging en Drempelgebed
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: ……………………

Allen gaan zitten
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Cantors zingen lied 439 vers 1, 2 en 3 “Verwacht de komst ….”
1.

Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2.

Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

3.

Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

Tien woorden
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Cantors zingen lied 25 vers 1 en 2 “Heer, ik hef mijn hart….”
1.

Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
’k blijf U al den dag verwachten.
Dienst van het woord
Gebed van de zondag.
Cantors zingen het Projectlied van advent
1.

Ik heb voor jou een goed bericht:
De koning komt eraan!
Hij brengt de vrede en het licht
en hij zal naast je staan.

Lezing – Zacharia 14 vers 4-9

4

Cantors zingen lied 441 vers 1 en 2 “Hoe zal ik u ontvangen”
1.

Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

2. Heel Sion strooit haar palmen
als vaandels voor uw voet.
En ik stem in met psalmen
waarmee ik U begroet.
Zo zal ik U ontvangen:
mijn lofzang is de twijg,
mijn zangen zijn het vaandel
dat zich in eerbied neigt.
Lezing – Lucas 21 vers 25-31
Cantors zingen lied 462 vers 5 en 6 “Zoals de bomen…”
5

Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6

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

Overdenking
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Cantors zingen lied 807 vers 1, 4 en 6 “Een mens te zijn op aarde”
1

Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.
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De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.
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Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Elke bede wordt beantwoord met “Heer ontferm U”
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en 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 hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

6

Mededelingen voor de gemeente.
Er mag nog niet gecollecteerd worden.

In de maand november collecteren we voor Ronald MacDonald Kinderfonds.
Al 30 jaar helpt het Kinderfonds zieke kinderen en hun families in Nederland.
Dankzij de Ronald MacDonald Huizen heeft een ziek kind altĳd z’n ouders dichtbĳ.
Help een Kind. Bestemmingen: Amsterdam, Brabant, Den Haag, Groningen, Leiden,
Maastricht. Zieke kinderen voelen zich beter met hun ouders, broertjes en zusjes
in de buurt. Ouders houden de zorg beter vol als ze dicht bij hun ziek kind kunnen
zijn. Steun met uw gift.
Collecte diaconie voor het Ronald MacDonald Kinderfonds kan worden overgemaakt op
NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen
Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op NL11 RABO 0306 3231 41
t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen

Cantors zingen lied 438 vers 1, 3 en 4 “God lof! Nu is gekomen”
1.

God lof! Nu is gekomen
3.
Gods aangename tijd:
de koning onzer dromen,
de Heer der heerlijkheid
treedt, zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,
om hier te overwinnen
de duivel en zijn macht.
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Gij armen en verdrukten,
wáár gij op aarde zijt,
gebeukten en gebukten
in deze boze tijd, –
houd moed, Hij nadert al!
Gij moogt uw held ontvangen,
de vorst van uw verlangen,
met liederen zonder tal!

Gij machtigen der aarde,
’t is uit met Gods geduld,
zo gij Hem niet aanvaarden,
Hem niet aanbidden zult.
Wie in hun trots en waan
zich tegen Hem verheffen,
die zal zijn gramschap treffen,
die doet Hij ondergaan.

Zegen – afgesloten met gezongen AMEN (door de cantors).
Orgelspel
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Aan deze dienst werkten mee:
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
Lector:
Cantors:

ds. R. Poede uit Wittewierum
Wilma Dam
Marten van Esch
Lenie Havinga
Ben Bosch, Johanna Bosch
Sienke v.d. Laan, Ina v. Zanten

Diensten voor de komende twee weken:
Zondag 6 december – tweede adventsdienst om 10.00 uur in de kerk
van Ten Boer. Opgave vooraf verplicht
Voorganger mw. J. Tuma uit Groningen
Voor de kinderen is er tijdens de adventszondagen ‘zondagschool’.
Zondag 13 december – derde adventsdienst om 10.00 uur in de kerk
van Woltersum. Opgave vooraf verplicht
Voorganger ds. H.J. van Dam – Pieters uit Utrecht
Voor de kinderen is er tijdens de adventszondagen ‘zondagschool’.
Zondag 20 december – vierde adventsdienst om 10.00 uur in de kerk
van Ten Boer. Opgave vooraf verplicht
Voorganger ds. F. Volbeda uit Groningen
Voor de kinderen is er tijdens de adventszondagen ‘zondagschool’.
Activiteiten in kerk/stee/elders
Gespreksgroep
Dinsdag 8 december – aanvang 20:00 uur in de Hoeksteen te Ten Post
Middaggebed
Vrijdag 18 december – aanvang 12:00 uur in de Kloosterkerk te Ten
Boer
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