29 november 2020; 1e Advent; Immanuëlkerk; ds. Chris Schreuder; Piet George Klootwijk; Eva Schreuder
alle liederen uit het Nieuwe Liedboek, tenzij anders aangegeven
De kaarsen worden aangestoken Moment van stilte voor persoonlijke bezinning
Welkom
Intochtslied: Psalm 25: 1 en 2

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
’k blijf U al den dag verwachten.

Bemoediging
o: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft
Zingen: Psalm 25: 3
3. Denk aan ’t vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendelijk’ogen
zijn bij U van eeuwigheid.

Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

Smeekgebed, uitlopend op gesproken Kyrië
Zingen: Lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8

2. Als der mensen trooster roepen wij U aan:
noem de namelozen met een nieuwe naam!
6. Kyrie eleison, dat Gij u erbarmt,
onze kille koude met uw licht verwarmt!
7. Christe eleison, nog is niet verstomd
ons verlangend roepen dat Gij spoedig komt!
8. Kyrie eleison, wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen wacht niet langer meer!
Groet
v: De Heer zij met u.
g: ook met u zij de Heer.
Gebed van de zondag
1

1e Schriftlezing: Jesaja 63: 19b – 64: 8
Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor u beven. 1Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet,
zoals vuur water doet koken, zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u laten beven, 2omdat u de
geduchte daden doet waarop wij niet durven hopen. Als u toch zou afdalen! De bergen zouden voor u beven.
3
Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets vernomen. Geen oog zag ooit een god buiten u, die opkomt voor wie op
hem wacht. 4U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met u voor ogen. Maar nu bent u
in toorn ontstoken, omdat wij gezondigd hebben. Hadden we maar de oude weg gevolgd, dan zouden we worden gered.
5
Wij allen zijn onrein geworden, onze gerechtigheid is als het kleed van een menstruerende vrouw. Wij allen zijn als
verwelkte bladeren, verwaaid op de wind van ons wangedrag. 6Er is niemand die uw naam aanroept, die zich ertoe zet uw
hand te grijpen. U hebt uw gelaat voor ons verborgen, u hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen
wangedrag.
7
Toch, HEER, bent u onze vader, wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen. 8Laat uw grote toorn
toch varen, HEER, houd onze schuld niet steeds in gedachten, maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?
2e Schriftlezing: Marcus 13: 24 – 37
24
Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, 25de sterren
zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 26Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de
wolken, bekleed met grote macht en luister. 27Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier
windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.
28
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht
is. 29Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. 30Ik verzeker jullie: deze
generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 31Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar
mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 32Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de
hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.
33
Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. 34Het is als met een man die op reis ging: hij
verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij
opdracht om de wacht te houden. 35Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds,
of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. 36Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer
hij plotseling komt. 37Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’
Zingen: Lied 462

2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
3. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.
4. Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

5. Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Verkondiging
Harpspel: In the bleak midwinter
In memoriam
Zingen: Lied 886
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen
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Collectedoelen
1e:: diaconie, plaatselijke ondersteuning (Corona)
2e: kerk, pastoraat
3e: kerk, onderhoud / Wijkgebonden activiteiten

Wilt u bijdragen aan deze doelen,
ga dan naar
pknmaassluis.nl/collecte

Slotlied: Lied 472, Gezangen voor Liturgie
2 . Mijn hart weet, dat ons oud verlangen
weldra vervulling vindt.
Het eeuwig licht is reeds ontvangen,
de Maagd verwacht haar Kind.
Vergeef Heer, al mijn slechte daden,
zet recht mijn dwarse voet,
en leer mij lopen langs uw paden
mijn Heiland tegemoet.

Heenzending en zegen
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