Adventskerk, 4e zondag van Advent
23 december 2018, 9:30 uur
FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS
Wind-in-de-Zeilendienst
M.m.v. het blazersensemble MusicArdore uit Nieuwleusen,
de raad Eredienst, ad hoc zanggroep en
organist Jeroen van der Scheer

Thema: Ontmoeting
Muziek
Christmas Carols gespeeld door MusicArdore
Woord van welkom
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
De kaarsen op de tafel, die Woord en Wereld symboliseren worden aangestoken met licht van de Paaskaars.
Stilte
In de stilte bereidt ieder zich voor op de dienst. In de consistorie bidt de ouderling om een zegen over deze dienst
De gemeente gaat staan onder het voorspel van het aanvangslied
Aanvangslied
Lied 444 (Nu daagt het in het oosten),
met ensemblebegeleiding
Bemoediging en drempelgebed:
o: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
o: die de mensen licht geeft,
g: EN DE BELOFTE VAN VREDE NIET LOSLAAT.
o: God die op wonderlijke wijze
licht brengt in de levens van mensen,
kom ons tegemoet.
g: VERGEEF HET ONS ALS WIJ TEKORT SCHOTEN
SCHENK ONS UW GERECHTIGHEID
EN DOE ONS LEVEN IN VREDE.
AMEN.
De gemeente gaat zitten
Adventskaars
De vierde Adventskaars wordt aangestoken door Amylee en Pepijn.
We zingen hierbij: (tekst: Geertje de Vries/melodie: Lied 444/bron: Bonnefooi)
1 Een wereld vol van donker
2 Waar mensen sporen volgen
wacht op een spoor van licht.
getrokken door het licht,
Vanuit de hemel vonkt er
Daar gloort een nieuwe morgen
een ster, een goed bericht.
krijgt liefde een gezicht.

-2Groet
v: De Heer zal bij u zijn!
g: DE HEER ZAL U BEWAREN!
Gebed van de zondag
Projectlied Advent en Kerst 2018 ‘Geloof met me mee’
(tekst: Erik Idema/melodie: Tjeerd van der Ploeg)

1 Geloof met me mee, dan wordt het Advent,
want God maakt aan ons zijn vrede bekend.
2 Geloof in dit kind, dat lang werd verwacht.
Want hij brengt geluk, hij zorgt dat je lacht.
3 Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.
De kinderen komen naar voren. We kijken naar de vierde poster van het Adventsproject ‘Geloof met me mee’.
Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
LESSONS AND CAROLS
Eerste Lesson

Woord ter inleiding

Zingen

Lied 452, Als tussen licht en donker
(met ensemble)

Tweede Lesson

Micha 5: 1-4a (NBV), gelezen door Hans Scholtheis

Zingen

Lied 448: 1, 3, 5, 7 en 9, Het volk dat wandelt in
het duister (onder begeleiding van de organist)

Derde Lesson

Gedicht ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ van Huub
Oosterhuis (lied 527) door Cornelie Smilde

Muziek

Carol ‘Away in a manger’ door het ensemble

Vierde Lesson

Psalm 80, psalm van de zondag, in de vrije vertaling van Karel Eykman (uit Een knipoog van u zou al
helpen) voorgedragen door Korrie Vrolijk
Lied 506, Wij trekken in een lange stoet
(met orgel)

Zingen
Vijfde Lesson

Openbaring 14: 1-7.12-13 (NBV)

Zingen

Lied 496, Een ster ging op (met ensemble)

Stilte en beeldmeditatie
Zesde Lesson

Korte overdenking

Zingen

-3Lied 443, De engel Gabriël komt aangesneld
met orgel, zanggroep: 1e couplet in het Engels en
Nederlands, laatste couplet in het Engels
gemeente: 2, 3 en 4 (in het Nederlands)

1 The angel Gabriel from heaven came,
His wings as drifted snow, his eyes as flame,
All hail, said he, thou lowly maiden Mary!
Most highly favoured Lady, Gloria!
4 Of her, Emmanuel, the Christ, was born
in Bethlehem, all on a Christmas morn,
and Christian folk throughout the world will ever say,
Most highly favoured Lady, Gloria!
Zevende Lesson
Zingen

Lucas 1: 39-45 (NBV, staande)
Lofzang van Maria, Taizélied 19, Magnificat
met orgel, zanggroep: 2x en daarna allen 1x,
vervolgens 3x in canon, kanselkant begint,
orgelkant volgt op aanwijzing.
Vertaling: Mijn ziel prijst en looft de Heer.

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Pastorale en diaconale mededelingen
Gedachtenis (staande) waarna wij zingen: lied 961 (met orgel)
Gebeden
Dankgebed en voorbeden, telkens afgewisseld met lied 458a (met
orgel)
Stil gebed
Gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van de gaven
1ste rondgang: Het werk van de diaconie
2de rondgang: De voortgang van het kerkelijk leven
Tijdens de collecten speelt MusicArdore: The First Noël
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
De kleine kinderen uit de crèche kunnen worden opgehaald.
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Slotlied (staande)

Lied 484, Go tell it on the mountain
(met orgel)

Zending en zegen
Gezongen be-aming

Lied 431b (met orgel)

Orgelspel
Uitgangscollecte (vandaag): Onderhoud kerkgebouwen
Hoe lang kunnen we nog beschikken over de kerkgebouwen die de Protestantse Gemeente Zwolle tot nu toe heeft? Willen we de gebouwen die we hebben houden of kan het ook anders? We voelen de noodzaak en het verlangen
om de deuren van de kerk open te zetten en een welkom te bieden aan velen.
Vaak is de kerk letterlijk het middelpunt van de wijk: een huis van hout en
steen dat ruimte biedt aan alles en allen. Dat huis… wordt het ‘twee onder één
kap’, een huis dat gedeeld wordt met anderen, een ander huis dat toch een
eigen huis kan worden…? Het proces ‘Heilige Huisjes’ is nog volop bezig. We
weten niet wat er voor alle wijkgemeenten uitkomt, maar één ding is zeker:
er is onderdak nodig voor iedereen. Ruimte voor God en voor alles wat ons
met God verbindt. Daarom is deze collecte voor het onderhoud van de kerkgebouwen nodig. Draagt u een steentje bij?
FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS
Vandaag heeft onze Wind-in-de-Zeilendienst het karakter van een Festival of
Lessons and Carols. Een Festival is een dienst die traditioneel
rond Kerst plaatsvindt, met name in Engeland. In een dergelijke viering wordt
het verhaal van de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus verteld
aan de hand van korte lezingen, de lessons, afgewisseld met het zingen
van carols, hymnen en koormuziek. De eerste liturgie voor Nine Lessons and
Carols werd samengesteld door Edward Benson, bisschop van Truro (Cornwall) in 1880. Sindsdien vindt de kerkdienst er jaarlijks plaats. Al snel namen
andere kerken de viering over en bewerkten de liturgie voor eigen gebruik.
Tegenwoordig vinden dit soort vieringen overal ter wereld plaats, waaronder
in ons land en in Zwolle.
Wij zijn vanmorgen blij met de medewerking van blazersensemble MusicArdore uit Nieuwleusen, een ad hoc zanggroep, leden van de raad eredienst
en onze organist Jeroen van der Scheer.
Aan deze dienst werkten mee:
Voorganger ds. Hans Tissink
Ouderlingen Jaap Drupsteen / Ton Kamphuis
Diaken
Ina Stomp
m.m.v. het blazersensemble MusicArdore uit Nieuwleusen,
de raad Eredienst, ad hoc zanggroep
Orgel
Jeroen van der Scheer
Koster
Henk Tienstra

