Orde voor de kerkdienst in de Martinikerk te Bolsward
op 28 november 2021, de eerste zondag van Advent
Dominee:
Organist:
Hoboïste:
Koster:
Zanggroep:

Jur Majoor
Kees Nottrot
Nynke Jaarsma
G. Berenschot
Erik Tichelaar, Froukje Siderius en Margrietha Sikma

Thema: “Wacht eens…”
Afkondigingen
Stil gebed
Zingen: Aanvangslied 442
Zanggroep

Gemeente

Votum & Groet
De eerste adventskaars wordt aangestoken
en het kaarsengedichtje wordt voorgelezen
Eén kaarsje maakt een groot verschil.
Hij fluistert naar de rest:
‘Doe met me mee, als je dat wil,
want stralen kun je best.
Vandaag begint een mooie tijd,
we wachten op de Heer.
En als het licht zich hier verspreidt
dan stralen wij steeds meer’.
Liet 463 wurdt lêzen troch de foargonger as Kyrië-gebed,
muzikaal begelaat troch de hobo.
1
Leave, mylde Sinne,
kom en rêd har no
dy’t yn tsjuster binne
en noch wachtsj’ op Jo.

2
Jo dy’t minske treaste
roppe wy hjir oan:
jou de nammeleazen
nammen nij en skoan!
3
Nim se yn Jo hoede
dy’t yn ’t tsjuster gean,
kear har lot ten goede,
ljocht yn ús bestean.
4
Kyrie eleison,
jou Jo waarmtegloed,
wol ús kjeld ferdriuwe
mei Jo leafdegloed.
De Tien Woorden in de taal van nu
Ken jij de tien woorden
de woorden 1 tot 10?
Laat ze dan eens horen
dat wil ik wel eens zien.
Deze woorden zijn gegeven
als tien vriendjes voor het leven!
Één is God die maakt je vrij.
Er is geen ander zoals Hij.
Twee wil zeggen God en jij
daar horen echt geen beelden bij.
Drie dat is Gods eigen naam
om met respect mee om te gaan.
De dag van God is nummer vier
bevrijdingsdag voor mens en dier.
Zodat je wekelijks even voelt
hoe God de schepping heeft bedoeld.
Vijf gaat om je ouders en jij
wees góed voor elkaar daar lééf je bij!

Maak niet dood laat zes je horen
knoop dat heel goed in je oren.
Een maatje is, zegt nummer zeven,
iets heel kostbaars in je leven.
Dus luister goed naar dit gebod
en maak wat heel is niet kapot.
Acht zegt stelen is niet cool
dan wordt het hier een beestenboel.
Negen: láát dat vals gepraat
waarmee je andere mensen schaadt.
Tien zegt vaar je eigen koers.
Wees dan vrij en niet jaloers
op wat een ander heeft of kan,
daar word je ongelukkig van.
Dit zijn de tien woorden
de woorden 1 tot 10.
Je hebt ze kunnen horen,
iets om te dóen misschien?
Gebed om de Geest
Zingen: Projectlied (melodie: Lied 444)
Zanggroep
Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.
Gemeente
Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.
Gesprek met de kinderen over het project door de leiding
Ondertussen speelt de hoboïste: Lied 469 (“Ik ben een engel van de Heer”)

Hierna gaan de kinderen naar de Kindernevendienst
Lezen: Lucas 1: 5-25
5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias
heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet,
stamde af van Aäron. 6 Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden
een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. 7
Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al
op leeftijd. 8 Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de
priesterdienst te vervullen, 9 werd er volgens het gebruik van de priesters
geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het
heiligdom van de Heer. 10 De samengestroomde menigte bleef buiten staan
bidden terwijl het offer werd gebracht. 11 Opeens verscheen hem een engel
van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12
Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst
overvallen. 13 Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je
gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem
Johannes noemen. 14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en
velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15 Hij zal groot zijn in de
ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden
van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16 en hij
zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. 17 Hij
zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun
kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal
hij voor de Heer een volk gereedmaken.’ 18 Zacharias vroeg aan de engel:
‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn
vrouw is al op leeftijd.’ 19 De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in
Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te
brengen. 20Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op
de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen
spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’ 21 De menigte stond
buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo
lang in het heiligdom bleef. 22 Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets
tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had
gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23 Toen zijn
tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. 24 Korte tijd later werd
zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en
zei bij zichzelf: 25 De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit
voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Zingen: Lied 464: 1 en 2
Zanggroep

Gemeente

Overdenking
Meditatieve muziek
Geloofsbelijdenis door Michaël Steehouwer
In God geloven wij,
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zijn zal, al onze dagen.
In Jezus Christus geloven wij,
In wie God zichtbaar is geworden:
Kind van God en Kind van mensen
onder ons mensen geboren,
voor ons mensen geleefd en gestorven.

Die sterker was dan de dood,
want Hij is opgestaan tot leven,
en Hij blijft bewaard onder ons:
een naam die niet wordt uitgewist.
In Gods Geest geloven wij,
die leven blaast in mensen,
die rondgaat als een storm
en die ons in beweging zet,
die ons roept tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.
die mensen samenbrengt in liefde,
die haar gaven geeft aan ieder
om daarmee allen van dienst te zijn
- Gods Geest van liefde en kracht.
In de kerkgemeenschap geloven wij,
het lichaam van de Heer,
geroepen om zijn gestalte te worden
en deze wereld van dienst te zijn.
In het leven geloven wij,
dat sterker is dan de dood en dat wij niet zullen vallen,
want God bewaart ons in zijn hand. Amen.
Filmpje: Lied 887: 1, 2 en 3 (gezongen door Elise Mannah)

GEBEDEN EN GAVEN
Danken – voorbeden – stil gebed en we zingen zacht Ús Heit
Sjonggroep

Gemeente
2
Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.
Sjonggroep
3
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy't skuldich foar ús stiene.
Gemeente
4
Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan 'e kweade.
Sjonggroep
5
God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen.

Collectemoment
De kinderen komen terug
Zingen: Slotlied: “Advent is dromen”
Allen:
Keerverzen
Zanggroep: Coupletten
(Melodieën:)
Tekst:
Keervers 1 (Allen)
Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede
voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Couplet 1 (Zanggroep)
En weer in geuren
en kleuren herhalen
wat wij al weten uit oude verhalen:
herders en sterren, een stal
en een kind,
omdat het Kerstfeest weer begint.
Keervers 1 (Allen)
Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede
voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Couplet 2 (Zanggroep)
Iedere week weer een licht ontsteken
vlammen van vuur
voor de komende weken,
tekens van hoop in de duisternis,
omdat het bijna Kerstfeest is.
Keervers 2 (Allen)
Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen als ‘t moet
dat Hij komt voor goed!
Advent is dromen dat Jezus zal komen.

Couplet 3 (Zanggroep)
Niet als een kind en niet in een kribbe,
maar als een vredevorst
hier in ons midden,
dan is er nergens verdriet meer of pijn,
dan zal het altijd Kerstfeest zijn.
Keervers 1 (Allen)
Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede
voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Wegzending en zegen

