PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
29 november 2020 eerste advent
‘Verhalen van hoop. Op zoek naar het licht’

‘Wie inspireert je?’
voorgangster: ds. Anki Peper
lectrice: Froukje Harkes-Idzinga
organist: Herman Lodder
mmv Vox Quarantaina olv Maria Rosenmöller
Muziek: ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ BWV 659 - J.S. Bach

VOORBEREIDING:
Welkom
Stilte
Groet en bemoediging

Eerste kaars

allen gaan staan

v: De Eeuwige zij met u!
a: Ook met u zij de Eeuwige
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
k: Mensen kijken in het donker
naar een wereld vol verdriet
steek een kaars aan, die vertelt je
van het Licht dat je straks ziet

Lied van de kaarsen

allen gaan zitten
Thema van advent
Intochtslied V. Q ‘Nun komm, der Heiden Heiland’
(Lied 433)
1
3
Nun komm, der Heiden Heiland,
Sein Lauf kam vom Vater her
der Jungfrauen Kind erkannt,
und kehrt wieder zum Vater,
dass sich wunder alle Welt,
fuhr hinunter zu der Höll
Gott solch Geburt ihm bestellt.
und wieder zu Gottes Stuhl.
2
4
Er ging aus der Kammer sein,
Dein Krippen glänzt hell und klar,
dem königlichen Saal so rein,
die Nacht gibt ein neu Licht dar.
Gott von Art und Mensch, ein Held;
Dunkel muss nicht kommen drein,
sein’ Weg er zu laufen eilt.
der Glaub bleib immer im Schein.
5
Lob sei Gott dem Vater g’tan;
Lob sei Gott seim ein’gen Sohn,
Lob sei Gott dem Heilgen Geist
immer und in Ewigkeit.

Kyriegebed na ….daarom roepen wij: lied 463:6

Adventslied 437: 2 en 4 gesproken

allen:

2 Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit,
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.
Gij wolken, breek in regens neer,
regen de Heiland, Israëls Heer.
3 Breek, aarde, uit, breek uit in pracht,
dat berg en dal van lente lacht.
O aarde, wek die roze rood,
ontspring, Heer, aan der aarde schoot.

allen:

4 Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost,
die wij verbeiden onverpoosd?
O daal toch uit uw hoog paleis
in ons verloren paradijs.

5 Gij klare zon, gij schone ster,
door ons aanschouwd van eindloos ver,
o zon ga op, o zonneschijn,
laat ons niet in het donker zijn.
6 Wij zijn hier in zo grote nood,
wij leven allen naar de dood.
O kom, en voer met sterke hand
ons weer terug in ’t vaderland.
DE SCHRIFTEN:
Kinderen
‘This litte
light
of light
mine’of mine’
Lied
‘This
little

This lit-tle light of mine,--- this little light of mine

This lit-tle light of

This lit-tle light of

This lit-tle

mine---

mine,

light of mine-----,

let it shine,

I’m gonna let it shine

I’m gonna let it shine

I’m gonna let it shine

let it shine, let it shine gonna let it shine----

shine, gonna let it shine,

gonna let it shine, gonna let it shine

de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Inleiding
Schriftlezing Judit 8:9-17; s.v.; 28-36; 9: s.v.; 9-11; s.v.

Lied

psalm 102:1

Overweging
Muziek ‘Meditation’ op.70, nr. 17 - M. Moessorgski
Lied 449: 4 en 6 gesproken

2
Onze hunkerende ogen
blijven op één doel gericht,
op de opgang uit den hoge,
de verschijning van het licht,
3
op zijn lieflijke verschijnen
in het midden van de tijd,
in de harten van de zijnen,
in de wereld wijd en zijd,
4
op de wereldwijde vrede,
als Hij werkelijk komen zal,
te beginnen in het heden,
te beginnen in de stal.

5
Want een kind is ons gegeven,
want een zoon staat ons terzij,
op zijn lippen eeuwig leven,
op zijn schouders heerschappij.
6
Op zijn wonderlijke namen vader, raadsman, vredevorst is ons antwoord ja en amen,
daar ons hart naar vrede dorst.
7
Al zijn namen die wij noemen,
stralen in volmaakte pracht
als een tuin vol voorjaarsbloemen,
als de sterren in de nacht.

GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden na’……………daarom bidden wij’:
Laat uw licht schijnen, voed onze hoop
Stil Gebed
Onze Vader
Inzameling gaven, bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10
t.n.v. Diaconie PG Voorschoten, onder vermelding van: ‘Jeugdwerk PGV’
Slotlied 444:1-4 nu daagt het in het oosten

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.
4 De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!
Wegzending
v: Van waar wij zijn, tot waar jij ons nodig hebt
a: Jezus ga ons voor
v: Van de veiligheid van het bekende,
tot het avontuur van wat jij zal openbaren
a: Jezus ga ons voor
v: Om het bestel van deze wereld te veranderen
tot het lijkt op Gods rijk
a: Jezus ga ons voor
v: Omdat het goede binnen handbereik is,
voor allen die God liefhebben
a: Jezus ga ons voor
Zegen
Amen

Muziek: ‘Jesu, Joy of man’s desiring’ (uit cantate 147) - J.S. Bach

Het schilderij op de voorzijde is geschilderd door Italiaanse (Florentijnse)
Artemisia Gentileschi ‘Judit onthooft Holofernes’ 1612/13, 159x126 cm

