Orde van dienst voor de 1e zondag van de Advent
ELG Zutphen, 28 november 2021

Orgelspel
Gelezen: lied 433:1
Votum
Wij zijn hier in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen
Want onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet
loslaat wat Hij is begonnen.
Inleiding op de dienst
… Heer, het is uw wil en uw gebod, dat wij tot u bidden en met al onze noden tot U komen. Daarom richten wij
ons tot U, want er zijn vragen en noden genoeg; ook al wat ons daarbij hindert en van U afhoudt, onze
kwaadaardigheid;
Wij gaan er onder gebukt als een last, neem Gij haar weg en vergeef ons onze schuld. Amen
Intochtspsalm Psalm 25 (uit Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij)
Naar U, Levende, klimt mijn ziel.
U vertrouw ik: dat Gij zijt.
U verlang ik ooit te zien.
Door de nacht heen zien uw ogen mij.
Van mijn ellende keer U niet af.
Mijn vertrouwen beschaam het niet.
Op U wachtte ik levenslang.
Elke dag weer zoeken mijn ogen jou.
Laat je nu vinden liefde. Keer je niet af.
Kyriegebed
Zondagsgebed
Lezing OT. Zacharia 14, 4-9
Lied 447
Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.
Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.

En een smidse van ’t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.
Alleluja. Verheugd was ik, toen ik hoorde. Wij gaan naar het huis van de Heer. Alleluja

Evangelielezing Lucas 21, 25-31
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in een kerk, die haar deuren wijd open zet,
waar ieder welkom is en niemand buitengesloten wordt,
die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw, tussen goed en slecht,
waar ieder heilig en zondig is, die geen rangen en standen kent,
maar waar allen, van hoog tot laag, werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn, die haar eigen grenzen
overschrijdt en een Tafel bereidt voor allen die zich tot Jezus Christus bekennen,
die het Woord van God in dialoog belijdt
en waar gemeenschap hand in hand gaat met communicatie,
die niet heerst maar dient, waar recht gedaan wordt aan allen,
die niet denkt in eigen roem,
maar de kleinen eert en hen optilt uit hun vernedering,
die op uittocht is uit het land van slavernij
en op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen
die haar crisis te boven komt en blijft getuigen van hoop die in haar leeft. Amen
Preek
Meditatief orgelspel

Voorbeden (acclamatie 368b)
Dauw hemel, wolken regen heil; de aarde dorst naar vrede.

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. Want U is het rijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen
Slotlied 460
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.
Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is.
Onverwacht komt van heinde en ver
de mensenzoon, de morgenster.
- Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij
want uw verlossing is nabij.
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij
Wanneer de zee bespringt uw land
en slaat u ’t leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn:
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij
Ziet naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.
Een twijgje, weerloos en ontdaan,
- zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuel.

Die naam zal ons ten leven zijn.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten metterdaad
dat uw Verlosser binnengaat.
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.
Zegen

