Orde voor de dienst van Schrift en Tafel op de
tweede zondag van de Advent, in de Grote of
Jacobijnerkerk te Leeuwarden,
op 10 december 2017 om 11.30 uur.

kyriegebed
door cantorij gezongen, 300b

ROND DE SCHRIFTEN
voorganger
: ds. H.A.H. Maat
ouderlingen
: Elizabeth de Groot, Eelco Visser
diaken
: Ank Dijkstra
organist
: Theo Jellema
cantorij van wijkgemeente Rondom de Grote Kerk
-------------------------------------------------------------------------

groet
voorg. De Heer zij met u.
gem. Ook met u zij de Heer.
gebed van de zondag

OP DE DREMPEL

eerste lezing

Jesaja 2 : 1-5

- orgelspel, improvisatie psalm 80

schriftlied

447

stilte en inkeer

cantorij: halleluja (3x), door allen herhaald:

bemoediging
oud.
Onze hulp is in de naam van de Heer,
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft,
oud.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
gem. en het werk van zijn handen niet loslaat.
drempelgebed
oud.
… Open ons naar U en naar elkaar, naar uw
toekomst.
gem. amen
zondagspsalm 80 : 1,2
(staande, om na het kyrie te gaan zitten)

cantorij: ‘God, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend
gelaat en wij zijn gered.’ (Psalm 80 : 4)
allen: halleluja (3x)
tweede lezing Lucas 21 : 21-36
acclamatie
lied 335:
Hoor het woord (2x), het woord van onze God;
gerechtigheid brengt vrede voort (2x).
schriftlied

451

(De kinderen gaan – met het licht van de paaskaars –
naar hun eigen ruimte terwijl de gemeente zingt: ‘Gods
woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad.’)
verkondiging
- orgelspel, geïmproviseerd voorspel lied 767
lied (staande) 767
afscheid ambtsdragers
In deze dienst nemen afscheid ouderlingen Andries
Monna en Eelco Visser, en diaken Marijke Kroes.

GAVEN EN GEBEDEN

2. O God fan himels legermachten,
hoelang noch litt’ Jo oer ús klachten
de reekwalm fan jo grime slaan
en wolle_ús gjin ferhearring jaan?
Hoelang, o Heare, och hoelang
binn’ triennen noch ús spize_en drank?

inzameling van de gaven tijdens orgelspel
De eerste rondgang is voor diaconie en kerk, de
tweede voor het pastoraat van de Protestantse Kerken
in Nederland.
- orgelspel, geïmproviseerd naspel lied 767

gebeden
- dankgebed
- voorbeden, iedere voorbede eindigt met:
‘Heer, onze Heer, ontferm U over ons.’
- stil gebed

agnus Dei (Jacobijner mis), eerste regel herhalen

DE MAALTIJD VAN DE HEER
nodiging
vredegroet
tafelgebed

sanctus en benedictus (Jacobijner mis)
uitdelingswoorden
delen van brood en wijn
- orgelspel tijdens communie,
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Pastorella
dankgebed

ZENDING EN ZEGEN
(De kinderen van de oppas komen tijdens het slotlied
in de kerk.)
slotlied (staande)

452

voorg. zegen
gem.

- orgelspel (waarbij voorganger en gemeente weer
zitten), Johann Gottfried Walther (1684-1748):
bewerking lied 452

- U wordt van harte uitgenodigd voor een kop koffie of
thee in de ontmoetingsruimte.
gebed des Heren

- De bloemen uit de kerk zijn bestemd voor
e
Giny Hopster, 3 Vegelindwarsstraat 20.

