Orde van dienst
4e Adventzondag 23 december 2018
Woorddienst
Thema: “Poste restante”
Voorganger: Aarnoud van der Deijl
m.m.v Arjen Noordzij, vleugel
VOORBEREIDING
Ontmoeting, koffie drinken
In de kerkzaal zijn we stil en luisteren naar inleidende muziek
Als de bijbel en brood en wijn worden binnengedragen, gaan we staan en
zingen :
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2 Steeds weer, ook in donk' re tijden,
zijn er mensen opgestaan
die een vlam van hoop ontstaken,
lichtend ons zijn voorgegaan.
Bakens langs het steile pad
voor wie in hun voetspoor trad.

We zijn stil, de klok slaat tien keer
De bijbel wordt neergelegd en de kaarsen worden aangestoken
We zingen als openingslied: NLB 274 /

TT 7 Wij komen hier ter ere van uw naam
Hanna Lam/ Wim Kloppenburg
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We gaan weer zitten
Beginwoorden:
v:Wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest,
a:

amen

Welkom en inleiding op de dienst
Inleiding op de meditatieve muziek door Arjen Noordzij
Kyriëgebed
Op deze 4e zondag in de Advent
steek ik de 4e kaars aan,
een 4e vlam van hoop in het donker van deze wereld.
Voor mensen, onnadenkend en gejaagd,
kortaf en onverschillig naar elkaar.
Voor hen die zuchten
onder eigen onmacht en schaamte.
Voor hen en ons bidden wij zingend:
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Voor mensen die doodsbang zijn en alleen,
gemarteld en vervolgd,
gevlucht naar vreemd gebied.
Voor hen die ziek zijn, niet gekend,
ontslagen, arm gemaakt.
Voor hen en ons bidden wij zingend:
Keer u om naar ons toe,
Keer ons toe naar elkaar.
Voor mensen die zich zorgen maken
over het donker, verspreid over onze aarde.
Voor hen die blij zijn met elk lichtpuntje
en zich verheugen over het goede
dat mensen samen doen.
Voor hen en ons bidden wij zingend:
Keer u om naar ons toe,
Keer ons toe naar elkaar.
Amen
ROND HET WOORD
Groet:
v: Vrede met u allen!
a: Vrede voor heel de wereld!
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderuitleg
Kinderlied
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Flessenpost
Beste Johannes,
We hebben hier in Laodicea niets te wensen en toch zijn wij niet gelukkig.
Het geld klotst bij wijze van spreken door de straten. Laodicea is niet voor
niets het financial district van het Romeinse Rijk. Maar waarom voelen
we ons dan toch zo leeg? De mensen zijn nergens warm voor te krijgen.
Ze zijn zo onverschillig, zo zelfgenoegzaam en voldaan. Alsof de harten,
de deuren en de gordijnen voor de wereld om ons heen dicht zitten. Hoe
krijgen we die weer open?
De gemeente van Laodicea
Eerste lezing: Openbaring 3: 14 - 21
14

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea:
“Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van
Gods schepping: 15Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm.
Was u maar koud of warm! 16Maar nu u lauw bent in plaats van warm of
koud, zal ik u uitspuwen. 17U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u
wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe
armzalig, berooid, blind en naakt. 18Daarom raad ik u aan: koop van mij
goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te
kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te
schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. 19Iedereen die ik
liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het
leven dat u nu leidt. 20Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn
stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen
eten, ik met hem en hij met mij. 21Wie overwint zal samen met mij op
mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn
Vader op zijn troon zit. 22Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen
de gemeenten zegt.”’

7

Brieven van hoop
Na elke brief zingen we een volgend couplet
2. Het lijkt altijd het oude lied:
God heeft ons vast vergeten.
Maar is zijn regenboog er niet?
Hij wil ons laten weten:
Ik maak de kleur in je bestaan,
Ik geef het nieuwe liedje aan.
Je mag mijn kinderen heten.
3. De paarden draven door de lucht
ontdaan van alle kleuren.
Het mensdom lijdt en kermt en zucht
totdat de wolken scheuren,
de hemel op de aarde daalt
en eind’loos licht ons overstraalt.
Laat dat toch gauw gebeuren!

Johannes de Evangelist op Patmos
Jheronimus Bosch, 1489-1499
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4. Open de deur naar Uw geheim,
Bemoedig ons geloven.
En naast een mens in angst en pijn
help ons met kracht van boven.
Geef hoop aan ieder die verwacht
alom erkenning van Uw macht.
Want ieder moet U loven!
5. Herschep ons tot Uw nieuwe mens
en maak ons als herboren.
En laat volharding onze wens
zijn die U wilt verhoren.
Beziel ons door dat visioen!
Dat wij U horen en U doen,
Want niemand mag verloren!
Meditatieve muziek
GEBEDEN EN GAVEN
gebeden, stil gebed
Onze Vader
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
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Collectes:
1. (rood) Landelijk diaconaat
2. (groen) Centraal kerkenwerk
3. De derde collecte is het Ark-offerblok bij de uitgang. Dat is bestemd voor
het eigen werk van De Ark – dus hard nodig. Deze 3e collecte kunt u ook per
periodieke automatische bankafschrijving doen – velen gingen u al voor!
Bankrekening NL50INGB0005561294 t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark
te Hoofddorp. Vermeld dan: ‘Oecumenische Ark-collecte’.
Tijdens de collecte worden de mededelingen geprojecteerd.
Intussen muziek.
AFSLUITING
Ouders kunnen hun kinderen uit de crèche halen om ze het slot van de dienst
te laten meemaken
Mededelingen en de bloemen gaan naar …………
We staan op voor het slotlied: NLB 460/ TT 133/P&P 193 De nacht
loopt ten einde
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4. Ziet naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit. Refrein
5. Een twijgje, weerloos en ontdaan,
- zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuel. Refrein
6. Die naam zal ons ten leven zijn.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten metterdaad
dat uw Verlosser binnengaat. Refrein
Zegenwens:
v:
a:

....in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
.
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Komende vieringen:
• 24 dec 19.00 uur Gezamenlijke KINDERKERST IN DE
MARKTPLEINKERK (voor De Ark, Lichtkring en
Marktpleinkerk)
• 24 dec 22.30 uur Kerstnachtdienst in De Ark: tafeldienst met de
zanggroep
Voorganger: Leo Mesman.
Na afloop kerststol en chocolademelk
• 25 dec, 10.30 uur, in De Ark: woorddienst
Voorganger: Aarnoud van der Deijl
• Vanaf 10.00 uur staan koffie, thee en limonade klaar!
• 30 dec 10.00 uur Geen viering in De Ark maar een Top2000
viering in de Lichtkring
• 31 dec 19.30 uur Oudejaarsvesper in De Ark

De tekst van de preek kunt u gedrukt meenemen; hij staat in het lectuurrek
naast de keuken. Ook preken van vorige weken zijn daar te vinden.
Meer info: www.pghoofddorp.nl
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