Oude Lutherse Kerk aan het Spui
Gewapend met het licht

Zondag 29 november, 1e Advent
onderzoek alles en bewaar het goede
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Welkom in de Oude Lutherse Kerk, u die on-line op bezoek bent
en u die hier kind aan huis bent in de ‘Oude Lutherse’.
***
Orgelspel
Intochtslied 433 (de gemeente blijft zitten)

2 Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.
3 Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.
5 Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.
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VOORBEREIDING
Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest.
Gemeente: Amen.
V:
Onze hulp is in de naam van de Heer,
G:
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet
loslaat wat zijn hand begon
V:
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
G:
en laat ons weer in vrede leven.
V:
De Heer ziet en vergeeft al ons tekortschieten,
onze zonden, en wij worden als Gods kinderen
op de weg gezet van nieuw leven.
G:
Amen
Welkom en inleiding op de dienst
De adventskaars wordt aangestoken
antifoon: 711 d

psalm 24
Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef ze, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is hij, die koning vol majesteit?
De HEER van de hemelse machten,
hij is de koning vol majesteit.
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antifoon:

Gloria patri

Kyrie: Laten we de Heer aanroepen voor de nood en pijn op
deze wereld en in éen adem zijn naam prijzen omdat zijn
barmhartigheid geen einde heeft:
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Groet

Zondagsgebed
Oude Testament: Zacharia 9: 9-10
Zingen lied 439:1
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Epistellezing: Romeinen13: 8-12
Zingen lied 439: 2
2 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.
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EVANGELIE
V : aankondiging van het Evangelie: Mattheus 21: 1-11
(de gemeente gaat staan)
Psalmwoord: Uit Sion, stad van volmaakte pracht, verschijnt
God in een stralend licht. Hij komt, onze God en zal niet
zwijgen. Halleluja
Allen: Halleluja: (looft de Heer)

V: Lezing van het evangelie Mattheus
Zingen lied 339a

(gemeente gaat zitten)
VERKONDIGING
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Zingen lied 441: 1 en 5

10 Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld,
en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen,
uw feest, uw liefdesmaal.
Inzameling van de gaven
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De collecte is voor de ene helft bestemd voor het
gemeentewerk en voor de andere helft voor de diaconie:
Adventsactie, toegelicht door diaconaal werker Ilse van Prooijen

Gebed over de gaven
Voorbeden
Na de woorden: Heer, hoor ons bidden zingt de gemeente:

Stil gebed
Onze Vader
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Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
Leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

Vredegroet
V: De zegen van de Heer zij met u allen.
Gemeente: AMEN
V: Geef elkaar een teken van vrede
Wij groeten elkaar met de woorden: vrede van Christus of: vrede
en alle goeds.
Allen: Amen
VIERING VAN HET AVONDMAAL
Voorganger: Wij mogen brood en wijn ontvangen als teken van
eenwording met onze Heer. Zo worden we wat we zijn: lichaam
van Christus.
Wij bereiden ons op de maaltijd biddend en zingend voor.
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Ontvangen van brood en wijn.
We blijven op onze plaats zitten. Misschien wilt u gaan staan als
u brood en wijn ontvangt.
Dankgebed
SLOTLIED 413 (gemeente gaat staan)
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3 Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.
ZEGEN (staande)
gemeente:

Orgelspel
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Voorganger:
Zang:
Organist:

ds.Marieke Brouwer
Petra Bosé
Henk Verhoef

***
* Na de dienst koffie, thee en fris in de Tetterodezaal, achter
de kerk. U bent allen van harte uitgenodigd!
* De volgende dienst in deze kerk is op zondag 6 december,
voorganger ds Andreas Woehle
* Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte gehouden
worden van actuele gebeurtenissen, activiteiten of ander
nieuws van het Huis op het Spui en de Oude Lutherse Kerk,
stuurt u dan een mailtje dan nemen wij uw e-mail adres op in
onze verzendlijst. Mailt u naar:guidoleerdam@gmail.com
*****
Knutsel een kerstkaart voor elkaar
Om met elkaar ook tijdens de
feestdagen in verbinding te blijven
en om elkaar op te vrolijken en
moed in te spreken hebben we een
kerstkaarten actie bedacht:
Knutsel een kerstkaart voor elkaar.
Iedereen die zich betrokken voelt
bij de gemeente wordt uitgenodigd
om zelf één of meer kerstkaarten
te maken met een persoonlijke
boodschap voor de kersttijd en het
nieuwe jaar. Onze oproep is dan ook: plak, teken, knip, verf
een kerstkaart voor een ander, zet uw eventuele kinderen of
kleinkinderen aan het werk en schrijf er een kerstboodschap in
met uw naam en adres. Het is leuk om te doen en iedereen kan
het. En u krijgt, als er genoeg mensen meedoen, een
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zelfgemaakte kaart met goede wensen van een gemeentelid
terug. Een opkikkertje met kerst!
Mocht u echt geen zin hebben om er ze zelf te maken, maar u
wilt wel graag iemand van onze gemeente met een kerstkaart
verrassen, stuur dan een of meerdere kaarten met een
persoonlijke boodschap naar ons op.
Wij zorgen dat de kaarten op tijd verstuurd worden in de
gemeente.
U kunt uw kaarten inleveren bij de ingang van de kerk als u een
kerkdienst bezoekt in de Oude Lutherse, of u kunt ze opsturen
naar:
ds Marieke Brouwer
Maasstraat 152 3 hoog
1079BK Amsterdam
U kunt de kaarten ook bij haar in de bus doen, ook kunt u de
kaarten in de brievenbus doen van de kerk, op Handboogstraat
6. Schrijft u dan: ‘ kerstkaartenactie t.a.v. kerkelijk bureau’
op de envelop.
Lever uw kerstkaart( en) in voor 10 december.
We hopen dat u meedoet!
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