Orde van dienst voor 2e advent
zondag 9 december 2018
Protestantse Gemeente te Heiloo

Thema: Geef mij nu je angst...
Teksten:
Lucas 1: 12-13 / 28-31
Matteüs 14: 22-32
Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist: Gerard Leegwater
Liturgische schikking: Siep Baalbergen
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied: 435: 1 en 2
1. Heft 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, zingt uw God ter eer,
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnen gaat.
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2. Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,
Juicht, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!
Bemoediging en groet
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. In Zijn naam zijn we hier bij elkaar. Zijn aanwezigheid zoeken wij.
Schepper, Bevrijder, Bron van het leven,
misschien wel te groot voor al onze woorden.
Zijn aanwezigheid zoeken wij in muziek, in stilte, in taal en symbolen.
Gij die gezegd hebt ik zal er zijn
A. WEES HIER AANWEZIG.
V. Doe ons herademen in Uw ontferming, roep ons in het licht van uw genade, opdat
wij leven tot Uw eer.
A. AMEN
Waar het vanmorgen over gaat...
Aansteken van de 2e adventskaars
Zingen: Psalm 27: 1
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
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Bij de liturgische schikking...
Kyrielied: 1010: 1 en 2
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.
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!
RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de bijbel...
1e lezing: Lucas 1: 12-13 en 28-31
Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen.
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.’
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is
met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die
begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria,
God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren,
en je moet hem Jezus noemen.
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Zingen: Lied 802: 1 en 4
1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.
4. Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.
2e lezing: Matteüs 14: 22 - 32
Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan
naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij
hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht
viel, en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadiën van de vaste
wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen
het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen
hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en
schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het,
wees niet bang!’ Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het
water naar u toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het
water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij
begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand
uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de
boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en
zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
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Zingen: Lied 935: 1, 2 en 3

2. Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
3. Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.
Overweging
Zingen: 362: 1 en 2
1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
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RONDOM GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en voorbeden
afgesloten met het gezamenlijk “Onze Vader”
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 444: 1, 2, 3 en 5
1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.
5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
Wegzending en zegen
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