DE GEMEENTE VAN CHRISTUS BIJEEN
ROND SCHRIFTEN EN TAFEL
IN DE KERK VAN ROZENDAAL

Zondag 2e Advent
10 december 2017
Voorganger: ds. Frans Ort
Cantor: Anita Nibbelink, Alice van Eldik
Organist: Andries van Rossem

DE VOORBEREIDING
Muziek en gelegenheid om een kaars van gebed aan te steken.
We oefenen de liederen. De klok luidt het begin van de dienst in.
o.
v.

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

o.

Drempelgebed

Zingen: Psalm 80: 1 en 2
Kyrie-aanroeping
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en Zijn Naam prijzen:
want Zijn barmhartigheid heeft geen einde!
……………..
Zo zingen wij:
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DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
v.
g.

De Heer zij met u!
OOK MET U ZIJ DE HEER!

v.
a.

Gebed van de zondag
AMEN

Eerste schriftlezing: Jesaja 40:1-11
Zingen: Gezang 448: Allen 1, 3, 5, 7, 9 en Cantorij 2, 3, 6, 8
Tweede schriftlezing: Johannes 1:19-28

3

Zingen: Acclamatie 339 c

Verkondiging
Zingen: Gezang 439
WELKOM AAN ONZE NIEUWE CANTOR: Alice van Eldik
v: Gemeente,
Ontvangt u onze nieuwe cantor, Alice van Eldik, met vertrouwen in uw midden,
dat zij samen met de cantorij en de musici de Lofzang hoog zal houden en
stimuleren, tot eer van God de Vader, Jezus, de Zoon en de Heilige Geest? Wat
is daarop uw antwoord?:
g: …
v: …
Alice van Eldik,
wil je ten overstaan van de Heer onze God
en de gemeente Rozendaal laten weten dat jij vanaf nu het werk van het
cantoraat in alle aspecten, in teamwork met de andere musici, en bovenal met
onze cantorij naar al jouw vermogen en in trouw zult dienen en stimuleren en
daarmee zult voorgaan in de Lofzang voor de Eeuwige en zijn Zoon Jezus
Christus?
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Wat is daarop jouw antwoord:
A.: ……….
v.: Alice van Eldik, wees gezegend, jij die ons voorgaat in de Lofzang.
De leiding van de cantorij wordt door Anita Nibbelink overgedragen aan
Alice van Eldik.
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van wat ieder bij wil dragen aan:
1. Diaconie: Diaconaat
2. Kerkvoogdij: Verwarming
v.

Voorbeden, telkens besloten met ‘Zo bidden wij samen’:

g.

HEER, VERHOOR ONS

Stil gebed
DIENST VAN DE TAFEL
Tafelgebed ‘Elke Dag’ (tekst H. Jongerius; melodie: Langdon)
1.C Gij, die onze God wilt zijn, oorsprong van Licht en Leven,
verwarmend vuur dat ons bezielt en adem die ons gaande
houdt en aarde zijn vervuld van uw aanwezigheid, elke dag
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2.C Gij, die ons de aarde geeft als huis om in te wonen
ons tot getuigen van uw naam, behoeders van uw wereld maakt
en door het werk van onze hand uw wijngaard vruchten geeft, elke dag
Allen:

wij zegenen uw Naam!

3.C Gij, die alle tijden door uw stem aan ons doet horen,
die zegt hoe mensen kunnen zijn uw beeld en uw gelijkenis,
door voor elkaar zo goed te zijn als Gij het zijt voor ons elke dag
Allen:

Wij zegenen uw Naam!

4.C Gij, die in een mens als wij bevrijdend naar ons toekomt
en ons uw aangezicht laat zien: Jezus, uw sprekend evenbeeld
die brood en beker met ons deelt, laat zien wat leven is, elke dag
Allen:

wij danken U voor Hem!

5.C Op de avond voor zijn dood nam Hij het brood in zijn handen
brak het en gaf het ons en zei: “Neemt het en eet er allen van
want dit is mijn lichaam, dat gebroken wordt voor u
Allen:

gedenkt voorgoed mijn Naam.’’

6.C Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker in zijn handen,
sprak de zegen uit en zei: “Neemt hem en drinkt er allen uit
dit is de beker met mijn bloed, dat vergoten wordt voor u
Allen:

gedenkt het nieuw verbond.”

7.C Gij, die door uw scheppingskracht ons uit de dood doet opstaan,
tot mensen van gerechtigheid die vrede stichten metterdaad,
de levensweg tezamen gaan, elkaar tot zegen zijn, elke dag
Allen:

vernieuw ons door uw Geest

8.C Gij, die ons op handen draagt en toekomst voor ons opent,
omdat hij ons bemint en kent en tot bevrijde mensen maakt;
verzoen de volken met elkaar, behoed ons voor het kwaad, elke dag
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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.
Vrede van Christus: Gezang 396 3 keer, 1e keer mannen, 2e keer vrouwen, 3e
keer allen.
Delen: Het Brood uit de Hemel
De Wijn van het Koninkrijk
Dankgebed
Slotlied: Gezang 650: 1A, 2A, 3V, 4A, 5M, 6A, 7A
v.
g.

Wegzending en Zegen
AMEN
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Mededelingen en agenda
U bent welkom in de Tuinkamer voor een kop koffie of thee.
Kerk open:
Elke zaterdagmiddag tussen 15.30 en 17.00 uur bent u van harte welkom.
De Kerk van Rozendaal
Wilt u graag bezoek van een ouderling of van de predikant, dan kunt u contact
opnemen met: Klara Schurink (ouderling), telefoon: 026-3648014 of e-mail:
klara.schurink@dekerkvanrozendaal.nl
Alle diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Als u opgenomen wilt worden in de mailgroep van de scriba stuur haar dan uw
mailadres. Zo blijft u op de hoogte van de activiteiten in onze kerk:
scriba@dekerkvanrozendaal.nl
PG Rozendaal Agenda 2017
DEC
Zo 17

10.00
uur

Zo 24

10.00
uur
21.00
uur

Zo 24
Ma 25

10.00
uur
Zo 31 10.00
uur
Iedere 10.00woens 12.30
dag
uur

Voorganger: ds. L. van
Hilten-Matthijsen
(Apeldoorn)
Voorganger: pastor J.
Bron (Velp)
Voorganger: ds. G.
Bomer (Doesburg)
Kerstnachtdienst
Voorganger: ds. F.Z. Ort
Eerste Kerstdag
Voorganger: pastor H.
Noordeman (Arnhem)
Serre van Rozendaal

Meer informatie:
www.dekerkvanrozendaal.nl of de Nieuwsbrief
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