Orde van dienst in de Schepershof,
Protestantse wijkgemeente Emmen-Oost
Zondag 28 november 2021, Eerste Advent
Orgelspel
Ambtsdragers komen binnen
Ontsteken van de paaskaars
●

God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. (1 Joh 1,5)

Stilte voor een moment van bezinning
Gemeente gaat staan
Lied Al wie dolend in het donker, Zangen van zoeken en zien 663 1, 2
Votum en groet:
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen de werken van zijn handen
Genade, barmhartigheid en vrede
zij u van God de Vader
en van Christus Jezus
AMEN
Gemeente gaat zitten
Woorden van welkom
Kyriegebed Voorganger
Mensen zonder liefde, zonder liedmensen zonder vrienden, zonder hoopmensen zonder vader, zonder naammensen zonder moeder, zonder troostAllen
Heer ontferm u over ons
O, Heer ontferm u over ons

ontferm U over ons en hoor ons, kom ons tegemoet
O Heer, ontferm U,
ontferm U over ons
Als U iets doet, dan komt het goed
V: Mensen zonder water, zonder broodMensen zonder kleren, zonder eermensen zonder vrede, zonder vuurMensen zonder mensen, zonder UHeer ontferm U over Ons
Allen
O Heer, ontferm U,
ontferm U over ons
Als U iets doet, dan komt het goed
Van: Schrijvers voor gerechtigheid
uit: Geef Licht, magazine Kerk in Actie voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in
Griekenland, Advent 2021
Lied 663, ZZZ, 3 en 4
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing Zacharias 14, 4-9
Lied 773
Evangelielezing , Lucas 1, 5-25
Lied 741, 1
Overweging
Lied 451, 1, 2, 5
Mededelingen
Bloemen
Collecten en een toelichting op het doel van de collecte. Anders…
Gebeden
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Onze Vader - oecumenisch

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied 435, 1,2, 3
Wegzending en zegen

De Eeuwige zegene en behoede ons,
de Eeuwige doe haar aanschijn over ons lichten en zij ons genadig,
de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.
Allen: AMEN
--------------------------------Aan deze dienst werkten mee:
Geert Jan Olijslager, orgel
Door-Elske Cazemier, voorganger
De bloemengroep verzorgt de schikkingen in deze tijd van Advent
Het beamteam
Deze dienst is terug te horen of te zien via www.kerkomroep.nl, zie ook
www.pgemmenoost.nl.

Zacharias krijgt de boodschap van de engel - een heel bijzondere afbeelding uit een
middeleeuws gebedenboek. Meestal wordt alleen de aankondiging aan Maria
afgebeeld.

