
Orde van dienst voor zondag 5 december 2021
Protestantse gemeente te Heiloo

M.C. Escher: Metamorphose

Thema: Verandering - Bekering
Teksten: Lucas 3: 3 - 9 en Efeziërs 4: 20 24

Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist: Albert Westers

Liturgische schikking: Mirjam Bikker

Welkom en mededelingen

Intredelied: Lied 435: 1 en 3

1. Hef op uw hoofden, poorten wijd!  
Wie is het, die hier binnen rijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juicht blijde, zing uw God ter eer,
loof Hem, die sterk van daad 
de deuren binnen gaat.

3. Gezegend was het land, de stad, 
waar deze Koning binnentrad.
Gezegend 't hart, dat openstaat 
en Hem als Koning binnenlaat.
De zonne der gerechtigheid 
verblindde niet door majesteit;
maar wat in duister sliep, 
ontwaakte, toen Hij riep.

Groet, bemoediging en drempelgebed
V. De genade van de Heer is met u
A. OOK MET U IS DE GENADE VAN DE HEER
V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. God van liefde en genade

wij komen voor uw aangezicht
met alles wat we hebben en alles wat we missen
Met alles wat ons lukte en alles waarin we tekort schoten of faalden
Help ons om ons leven opnieuw te bezien in het licht van uw liefde.

A.    OPEN ONZE OREN VOOR UW WOORDEN VAN HOOP
        OPEN ONZE OGEN VOOR UW WEGEN VAN HEIL.
        OPEN ONZE HARTEN VOOR HET GEHEIM VAN UW LIEFDE AMEN.
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Aansteken van de tweede adventskaars

Waar het vandaag over gaat...

Gebed voor de nood van de wereld

Zingen: Kyrielied: Lied 1010: 2 en 4

2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

De kinderen naar de nevendienst

Bijbellezing 1: Lucas 3: 3 - 8 (NBG/NBV21)
En hij (Johannes de Doper) kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop der
bekering tot vergeving van zonden, gelijk geschreven staat in het boek der woorden van de
profeet Jesaja: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt
recht zijn paden.  Alle kloof zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal geslecht worden, en
de krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden,  en al wat leeft zal zien dat
God redding brengt. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te
laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende
oordeel? Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. 
En zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit
deze stenen kinderen van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt aan de wortel van de boom;
iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

Bijbellezing: Efeziërs 4: 20 - 24 (NBG/NBV21)
Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. U hebt toch over Hem gehoord, u hebt
toch onderricht over Hem gekregen? U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt?
Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af, 
die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten; laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en
uw denken en trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige
rechtvaardigheid en heiligheid.

We luisteren naar: "Jesus bleibet meine Freude" van J.S. Bach

Overweging

Orgelmuziek
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Dankzegging en voorbeden

Tafellied: 439: 1 en 2

Verwacht de komst des Heren, Bereid dan voor zijn voeten
o mens, bereid u voor: de weg die Hij zal gaan; 
reeds breekt in deze wereld wilt gij uw Heer ontmoeten,
het licht des hemels door. zo maak voor Hem ruim baan.
Nu komt de Vorst op aard, Hij komt, bekeer u nu,
die God zijn volk zou geven; verhoog de dalen, effen
ons heil, ons eigen leven de hoogten die zich heffen
vraagt toegang tot ons hart tussen uw Heer en u.

De kinderen komen terug: Kinderliedje: Je telt mee...

Nodiging...

Vredegroet
v: De vrede van de Heer zij met u
A: OOK MET U ZIJ DE VREDE VAN DE HEER
Wij wensen elkaar - op afstand - de vrede van Christus

Tafelgebed
v: Wij verheffen onze harten...
A: EN WIJ OPENEN ONS HART VOOR GOD
v: Laten wij danken de Heer onze God
A. Hij is onze dank waardig

Vervolg Tafelgebed...

Zingen: lied 405 vers 4: 
Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

v. Vervolg tafelgebed, 
-uitlopend op de instellingswoorden...

v. Als wij dan eten van dit brood en drinken van de vrucht van de wijnstok gedenken we
zijn dood en vieren we zijn opstanding

A. MARANATHA
WIJ, ALS KLEINE EN GROTE MENSEN SAMEN,
HELP ONS GEMEENTE TE ZIJN VOOR ELKAAR 
EN VOOR DE WERELD
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ZOALS U ER BENT VOOR ONS.
V. En wij bidden het gebed dat Jezus ons leerde...
G. ONZE VADER.....

Uitdelingswoorden

Delen van brood en de vrucht van de wijnstok

Woorden van dank 

Slotlied: 825: 1 en 7

1. De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven. 

Want Hij die zozeer anders is 
dan al wat wij vereren,
verscheen in de geschiedenis, 
God zelf, de Heer der heren.
De eeuwen der onwetendheid
zijn om, - het is de hoogste tijd
tot Hem ons te bekeren.

Wegzending en zegen

M.C. Escher: Metamorphose
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