LITURGIE ZONDAG 12 december 2021
Welkom in de Dorpskerk!
Tweede zondag van Advent
10.00 uur: Ds. Peter van den Berg, Malden
Organist: Piet Cnossen
Ambtsdrager: Rients Stielstra, lector: Els van Hout

Liturgie:
De Paaskaars brandt
We worden stil
Orgelspel
Gespeeld wordt: Kom tot ons de wereld
wacht van B. Matter.
Welkom en mededelingen

Bij de dienst:
‘De wereld kan wel wat troost gebruiken.
Dat geldt altijd, maar zeker na alle ellende
die het coronavirus de afgelopen tijd heeft
veroorzaakt. Is die troost voor de wereld te
vinden bij Maria, de heilige maagd, de
dienstmaagd van de Heere, zij die God
baarde?’
Zo begint prof. Arnold Huijgen, hoogleraar
aan de christelijk gereformeerde universiteit van Apeldoorn, zijn boek ‘Maria,
icoon van genade’. En hij staat in een
langere protestantse traditie.
‘Ere wie ere toekomt! God heeft Maria een
grote eer bewezen, toen hij haar vergunde
de moeder van zijn eniggeboren Zoon te
zijn. ….. Veel mensen zijn er die met
minachting neerzien op de gaven die God
aan een ander medemens heeft
geschonken, omdat ze zelf zo graag
schitteren. Wij zullen dat niet moeten doen
en Maria de eer geven die haar toekomt.’
Dat schreef Calvijn.
Zondag staan we stil bij Maria, om dichter
bij het geheim van het Kerstfeest te
komen. Met de vraag: ‘Hoe kan Maria
troost bieden?’. Als de moeder van Jezus,
of als de moeder van gelovigen, de vrouw
van smarten, een rebelse vrouw,
troosteres van bedroefden of misschien als
een icoon van genade of van oecumene?

De kaarsen worden ontstoken. Ook de
derde Adventskaars brandt.
Drempelgebed
Intochtslied: 433: 1, 2 en 5 (allen)
Groet en Bemoediging:
V: De Heer zal bij u zijn
G: OOK MET U ZIJ DE HEER
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT
HEEFT
Psalm van de zondag:
Antifoon: lied 432c (koor)
Psalm 85: 1 (allen)
Antifoon: lied 432c (koor)
Smeekgebed gezongen lied 463:
Koor: 1, 3, 5 en 7
Allen: 2, 4, 6 en 8
Gebed van de zondag
Inleiding
Lezing: Lucas 1: 26-45
Lied 739: 1-5 solo door het koor, allen 6
Overweging
Orgelspel

Lied: Magnificat - Taizé

1ste en 2de keer koor
3de keer allen
Dank en Voorbeden, stil gebed en Onze
Vader
Mededelingen, collecteaankondigingen
en bloemengroet.

Collectes:
1. Leger des Heils:
Buurthuiskamer Arnhem
Het Leger des Heils wil een
huiskamer voor de buurt
zijn, dus voor íedereen! Alleen thuiszitten
hoeft niet. Iedereen kan gezellig langs
komen naar de buurthuiskamer op
maandag of woensdag van 10-12 uur. In
de buurthuiskamer is er een kopje koffie,
een praatje, een spelletje, wat te lezen. Er
is een ruilboekenkast waar men een
interessant boek mee kan nemen, en zelf
ook kan inleveren. Kortom, een bruisend
punt van de wijk; een huiskamer.
Ook voor praktische hulp, bijvoorbeeld
rondom inkomen, huis of buurt is er altijd
iemand aanwezig voor maatschappelijke
hulp. Ook voor ‘zingevingsvragen’ is er
regelmatig iemand aanwezig als iemand
het even niet meer weet of niet meer ziet
zitten.

Slotlied: 473: allen 1 en 3, koor 2
Zegen met gezongen Amen
Orgelspel
Gespeeld wordt: Deel uit Magnificat (Mijn
ziel verheft Gods eer) van B. Matter.
We blijven zitten tot het orgel is
uitgespeeld.

2. Kerkhuishouding
Verwarming Dorpskerk

We wensen u een goede week!
Ave Maria

