Zondag 10 december 2017, nr. 50
tweede zondag van de advent
Collectes De diaconale collecte is vandaag voor stichting Oudezijds 100 in
Amsterdam. Deze stichting biedt concreet hulp door inloop, opvang,
begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor
onverzekerden. De tweede collecte is voor onze kerk en ons
gemeenteleven, terwijl de uitgangscollecte voor ons jeugdwerk is.
De bloemen gaan vandaag naar
Mevr Wessels-van Dam, Barones van Lyndenlaan 1-17
Om mee te leven: In het ziekenhuis is opgenomen dhr.
R(einier) van Roekel, Harnsesteeg 15. Hij ontving daar een
verdrietig stemmend bericht. We leven met hem mee.
Uitleg bij de liturgische schikking
Vandaag is het de tweede adventszondag en de lezing is uit Jesaja 2: 2-5.
Het thema van deze zondag is: Stel je voor…
Jesaja heeft een visioen over de tijd die komen gaat… Overal vrede: speren
en zwaarden worden veranderd in gereedschap. Het Boek vol Verwachting
is er. Daarbij een witte duif in een kooi en olijftakken erbij. Overal vrede….
En geen mens zal meer weten wat oorlog is….
Dat ziet Jesaja voor zich…..vol Verwachting….
De bloemencommissie
Morgendiensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Helpende hand
Kindernevendienst
Kinderoppas

9.00 uur
ds. Agnès Gilles
Ans Muller
Daan de Vries

10.30 uur
ds. Agnès Gilles
Hennie Jochemsen
Arne Nusselder
groep 1–8
Alice van Beek met Marije de
Kleuver

Tweede Advent
Thema: Stel je eens voor …….

9.00 uur
Welkom en mededelingen
Zingen: LB 972: 1,2, 3, 4 en 5
Psalm 25: 5
Stilgebed, Bemoediging en Groet
De tweede kaars gaat branden
Zingen: LB 455: 2
Gebed
Zingen: LB 442

Schriftlezing O.T.: Jesaja 2: 2-5
Zingen: LB 756: 1, 2, 4 en 6
Schriftlezing N.T.: Johannes 1: 19-28
Zingen: 456b: 3, 4, 5, 6 en 8
Preek
Zingen: LB 761
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): LB 433

Heenzending met het Woord van God
Voorganger: Goed is het wat U hebt ingezet, God.
U wijst ons de weg naar uw toekomst van licht en leven.
Wij loven en danken U, omdat U tot ons blijft zeggen:
Ik ben de eeuwige, uw God;
Ik heb u uitgeleid, weg uit het diensthuis.
U zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht.
Allen: Amen. Zo zal het zijn.
Voorganger: U zult de Naam van de Eeuwige, uw God,
niet voor niets gebruiken.
Allen: Amen. Zo zal het zijn.
Voorganger: Onderhoud de rustdag. Dan zult u geen werk
doen
en niemand die met u is. Heilig is die dag en gezegend.
Allen: Amen. Zo zal het zijn.
Voorganger: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden
in het land dat de Eeuwige, uw God, u geeft.
Allen: Amen. Zo zal het zijn.
Voorganger: U zult niet doodslaan.
U zult elkaar niet ontrouw zijn.
U zult niet stelen.
U zult geen onwaarheid spreken tegen uw naaste.
En u zult uw zinnen niet zetten op wat van uw naaste is.
Allen: Amen. Zo zal het zijn.
Voorganger: Goed is het wat U hebt ingezet, God.
U wijst ons de weg naar uw toekomst.
Eens zal die dag komen! Laten wij dan nu al leven in het Licht van de Heer.
Allen: Amen. Zo zal het zijn.
Zegen
Allen: Amen, amen, amen

Hoop is ……
Bijbelse hoop is ….
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 16
Stel je eens voor….
Hoop doet leven!
Zingen: LB 756: 1, 2 , 4 en 6
Zingen: LB 442
Psalm 25: 5
Schriftlezing N.T.: Johannes 1: 29-34
Stilgebed, Bemoediging en Groet
God houdt zich aan zijn woord
De tweede kaars gaat branden
Gezongen gebed: LB 1005: 1, 2 en 4 Zingen: LB 456b: 3, 4, 5, 6 en 8
Gebeden
Gebed van de zondag
Inzameling van de gaven
Adventsproject met de kinderen
(de kinderen komen terug)
Zingen: Vrede, vrede overal
Slotlied (staande):LB 433
Schriftlezing O.T.: Jesaja 2: 2-5

10.30 uur

Heenzending met het woord van God – ZIE ORDE 9.00 UUR
Rocksteady en Nextgen Kerstdiner
Hierbij willen wij jou uitnodigen voor het kerstdiner van Rock Steady en
NextGen!
Vrijdag 15 december van 18:00 tot 20:30 uur in de kelder van de Brink
Tussen de gangen door wordt er het één en ander georganiseerd en de
NextGenBand speelt kerstmuziek. Na afloop van het diner kun je nog blijven
hangen om een film te kijken, spelletjes te doen, muziek te luisteren, of
gewoon lekker te chillen. Dit kan tot een uur of 22:30 uur.
Het is een Amerikaanse fuif. Dat betekent dat iedereen wat lekkers
meeneemt, dat we dat met zijn allen delen en opeten. Drinken en toetje
regelen wij. De dresscode is Kerst best. Tijdens de avond reiken we twee
prijzen uit. Omdat er ook een buitenactiviteit is raden wij je aan om een
warme jas mee te nemen!
Als je een introducé wilt meenemen dan is deze van harte welkom, het is
dan wel de bedoeling dat deze introducé ook wat te eten meeneemt en
Kerst best gekleed gaat.
Voor vragen en/of opmerkingen over het kerstdiner, app met de leiding van
jouw Rock Steady of stuur een mail de NextGen-email.
Vanwege het kerstdiner is er in december geen NextGen viering! Zien we je
bij het kerstdiner op 15 december in de kelder van de Brink?
Voor vragen en/of opmerkingen over NextGen
kijk op onze
of
: NextGenBennekom
of stuur een mail naar NextGenBennekom@hotmail.com

18.30 uur gezamenlijke protestantse dienst in de Oude Kerk.
Voorganger ds. E.J. de Ruiter, Amerongen
Ouderling GK: Wouter van Grootheest
Ouderling HG:
Organist: Dik Sipma
Welkom / mededelingen
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Aanvangslied: Lied 466: 1, 2, 3
Moment van stilte, bemoediging en groet
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Gemeente : die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente : die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van Christus
Jezus, onze Heer. Gemeente : Amen.
Zingen: Psalm 80: 1, 2, 4
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezingen (door de lector):
Uit de Profeten: Jesaja 63:19b-64:4a
Zingen: Lied 437: 1, 4, 5, 6
Uit het Evangelie: Johannes 3:22-30
Zingen: Lied 441: 1, 10
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 451: 1, 2, 4
Gesproken geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 670: 6, 7
DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader.
Collectemededeling
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 246b: 1, 3, 5
Zegen met gezongen ‘amen’.

Kunt u de gebeamde teksten slecht lezen en wilt u de liederen graag in een
groter lettertype, mail dan naar pjribberink@tele2.nl
De volgende kerkbrief verschijnt op zondag 17december. Tot donderdagavond 18.00 uur kunt u
kopij per e-mail sturen aan: kerkbrief.gk@gmail.com.
Inlichtingen: tel. 416127. Wilt u uw kerkbrief meenemen?

