Adventskerk Zwolle-Zuid
Vespers in de tijd van Advent 2018
woensdag 5, 12 en 19 december 19.00-19.30 u
TEGEN HET DONKER
Stilte
De kaarsen op de tafel en de Adventskaars worden ontstoken
Zingen
5 december
12 december
19 december

Lied 281: 1, 2 en 3
Lied 281: 1, 2 en 4
Lied 281: 1, 2 en 5

Openingswoorden
v:
Laten wij zingen tegen het donker
g:
MEER DAN EEN LEVENLANG EN GRENZELOOS GROOT
IS GODS LIEFDE VOOR MENSEN
v:
Hij wijst ons de weg naar het Licht.
Psalm, gelezen en gezongen
5 december
Psalm 18: 1-7, 12, 17-20 gelezen
zingen Psalm/Lied 18: 8 en 9
12 december
Psalm 130: 1-6 gelezen
zingen Psalm/Lied 130: 3 en 4
19 december
Psalm 139: 1-12 gelezen
zingen Psalm/Lied 139: 10, 11 en 14
Schriftlezing uit de brieven van Paulus
5 december
1 Tessalonicenzen 3: 9-13
12 december
Filippenzen 1: 3-11
19 december
Filippenzen 4: 4-9
Zingen
5 december
12 december
19 december

Lied 445: 1, 3 en 4
Lied 910: 1, 2 en 4
Lied 450: 1 (voorzang), 2 en 3 (allen)

Kunstzinnige verbeelding bij het thema ‘Tegen het donker’

-2-

Stilte voor bezinning en inkeer
Adventslied

Lied 452: 1, 2 en 3

Avondgebed, stil gebed en gezongen Onze Vader (Lied 369b)
Zegenbede
v:
De verheven en menslievende God
zegene, behoede en verlichte ons
en allen die ons zijn toevertrouwd
g:
AMEN.
Bij de uitgang staan de paarse collectebussen voor onderwijs en
gezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen uit Myanmar
Bij al het geweld om ons heen, door natuur of oorlog, waar we misschien
moe van worden, vragen we toch aandacht voor “ons project” in het
grensgebied van Myanmar en Thailand. Aan het eind van dit kalender
jaar stopt onze ondersteuning van het project van Kerk in Actie aan de
Mae Tao Clinic (MTC) die zich inzet voor etnische minderheden die vanuit Myanmar gevlucht zijn naar Thailand. Wij ondersteunen het werk van
MTC dat gericht is op de opvang en de scholing van kinderen. Alleen al
in de omgeving van Mae Sot, waar MTC gevestigd is, verblijven naar
schatting nog steeds 250.000 migranten en hun gezinnen die Myanmar
ontvlucht zijn. De meeste mensen verblijven er zonder enige vorm van
registratie. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen. MTC zet zich er
voor in om alle kinderen die in MTC ter wereld komen een geboortebewijs te geven, zodat zij mens zijn met een naam en een gezicht; mensenkinderen met rechten.
Voor meer informatie:
www.kerkinactie.nl/scholing/kinderbeschermingingrensgebied
U kunt ook rechtstreeks een gift overmaken: NL89ABNA0457457456
t.n.v. Kerk in Actie. Vermeld daarbij het projectnummer K001575
voorganger
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Deze orde van dienst graag in de kerk laten liggen t/m 19 december

