Orde van dienst zondag De Open Hof te Oud-Beijerland
Zondag 28 november 2021
1e Advent
Voorganger: Ds. Marjo den Bakker
Muzikale leiding: Leo Lommers
--------------------------------------------------------------------------------------------VOORBEREIDING
Nun komm, der Heiden Heiland NLB 433, D. Buxtehude, 1637-1707
en Ascent, Ludovico Einaudi
Welkom door de ouderling van dienst
De tafelkaarsen worden aangestoken en de Zanggroep zingt: NL 458
458:
Zuivere vlam,
verdrijf met je licht
de angsten van ons hart.
Bemoediging en toenadering
O.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft.
O.
Drempelgebed
……………door Jezus Christus onze Heer.
Gem. Amen
Aanvangslied: *We gaan staan NL 433: 1 allen;
2 zanggroep; 3 orgel; 4 zanggroep; 5 allen
1:
Kom tot ons, de wereld wacht,
Zangroep
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.
2:
Allen

Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

Nun komm, der Heiden Heiland, Jan Bender, 1909-1994
3:
Gij daalt van de Vader neer
Orgel
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

4:
Zanggroep

Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5:
Allen

Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Groet
V.
De Heer zij met u
Gem. Ook met u zij de Heer

*We gaan zitten.

Lied: NL 25C: Voorzang (door de zanggroep) en Allen - Refrein
Refrein:
Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
1:
Zanggroep

Zou Gij ooit mij te schande maken?
Nee, voor allen die op U wachten
zijt Gij een goede en betrouwbare God.

Refrein:

Naar U …..

2:
Zanggroep

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,
zet mij op het spoor van uw waarheid.
Zend mij uw licht en trouw tegemoet.

Refrein:

Naar U ….

3:
Zanggroep

Steeds weer zoeken mijn gen naar U,
hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.

Refrein:

Naar U ….

Gebed om ontferming
Lied: NL 463: 1 zanggroep; 2 allen; 6 en 7 zanggroep; 8 allen
1:
Licht in onze ogen,
Zanggroep redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?
2:
Allen

Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

6:
Zanggroep

Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

7:
Zanggroep

Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

8:
Allen

Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

DIENST VAN HET WOORD
Aandacht voor de liturgische schikking
Voor grote en kleine mensen
Adventposter
Lied:
https://youtu.be/ILM_NriglN0
*Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst
Uit de bijbel:
Lied:
1:

Lucas 2: 1 t/m 5
NL 333 (4x) Zanggroep 2x ; Allen 2x
Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Overweging
Luisteren naar: Belief (uit: Eternal Light: A Requiem. Howard Goodall)
https://www.youtube.com/watch?v=-VN0tSrOJ9s
Tekst:

I have to believe
That you still exist
Somewhere
That you still watch me
Sometimes
That you still love me
Somehow

I have to believe
That life has meaning
Somehow
That I am useful here
Sometimes
That I make small differences
Somewhere
HH 1 en 2
I have to believe
That I need to stay here
For some time
That all this teaches me
Something
So that I can meet you again
Somewhere

(Ann Thorp)

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen en collecten
1e Pameijer Oud-Beijerland – Zuid West, 2e Kerkenwerk
Slotlied (staande) NL 452: 1 zanggroep; 3 allen
1:
Als tussen licht en donker
Zanggroep de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!
3:
Allen

O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

Zegen, beantwoord met gezongen Amen
Het licht voor ons uit . . .
Orgelspel
Von Gott will ich nich lassen, NLB 452,
D. Buxtehude

