Orde van dienst voor de Eerste zondag van Advent
28 november 2021

Welkom in deze dienst van de Eerste Advent. In en rond deze dienst
zijn we weer voorzichtiger met afstand houden en zingen.
In deze Adventsweken op weg naar Kerst zingen we bijvoorbeeld
steeds een ander Kyrie. Vandaag horen we een lezing uit het boek
Ruth, het gaat over een voor-moeder van Jezus. En deze lezing
speelt in Bet-Lehem, letterlijk “Huis-VanBrood”. Dat is de stad waar
Jozef en Maria zich later moesten gaan inschrijven, en waar daarna
Kerst dus echt begon….
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Voorbereiding
Orgelspel
klokluiden
Voorzang

Nun komm der Heiden Heiland BWV 659
Nun komm der Heiden Heiland (zondagslied 433)

mededelingen en voorbereiding
(staan)
V: In de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
A: Amen
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
A: en laat ons weer in vrede leven.
V: Amen.
Ingangspsalm (delen uit psalm 25)
v: Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op U vertrouw ik,
a: maak mij niet te schande.
v:
a:
v:
a:
v:
a:

Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit,
Mijn God, op U vertrouw ik,
maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
Zij die op U hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die U achteloos verraden.
Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op U vertrouw ik,
maak mij niet te schande.
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Kyriegebed,
Kyrie

eindigend met: Kyrie eleison.
uit 299h

groet

Zondagsgebed
V: …. Door Jezus Christus onze Heer.
A: Amen
Zondagslied

433
Allen
1 3 5
Voorzang 2
Orgel
4
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de Schriften gelezen en gezongen
Gesprek met de kinderen Gesprek met de kinderen
Ontsteken van de eerste Adventskaars.

Wij zingen daarbij:

Eerste lezing
Lied

Ruth 2: 1-12 en 17-23
787
Allen
1 3, 4
Voorzang 2

Aankondiging van het Evangelie(staan)
Psalmwoord
Halleluja. Verheugd was ik toen ik hoorde:
Wij gaan naar het huis van de Heer. Halleluja.

Evangelielezing

Matteüs 21:1-9
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Lofzang

Lied

451: 2 en 3

Verkondiging
Lied

454
Allen
1
5
Voorzang 2
Mannen
3
Vrouwen
4

Gebeden en zegen
Voorbeden met de gezongen acclamatie:

Stil gebed
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw
rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,
geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van het kwade,
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Lied voor de zegen (staande) 445: 1, 3 en 4
Zegen

Orgelspel BWV 660 (trio super) Nun komm’ der Heiden Heiland
Voorganger:
Kerkenraadslid van dienst:
Lezingen:
Voorzang:
Organist:
Kosteres:
Camerabediening:
Illustratie:
Collecte:

Martin van Wijngaarden
Jeroen van Velzen
Rudi Ruijgendijk
Lisa Hinfelaar
Niels Jan van der Hoek
Greet Postema
Boaz, Ruth en Naomi
(Gerbrand van den Eeckhout)
ook digitaal via www.luthersrotterdam.
nl/gift of scan deze QR-code met uw
smartphone.

- Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!
- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u
vragen, neemt u dan contact met ons op via:
www.luthersrotterdam.nl/contact
-komende zaterdag kersboomversieren en kerststukjes maken, wees
allen welkom, óók kinderen. Van 10-12!
-volgende week zondag: viering Heilig Avondmaal.
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