Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verwachting.
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.
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De bloemschikking met advent:
Advent, de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest.
Thema: het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht.
De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een zelfgemaakte
open schaal (van bamboe), opgebouwd uit driehoekjes. De schaal wordt op vier
pijlers geplaatst. Voor de pijlers gebruiken we vier wijnflessen.
Het getal 3
Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het
goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal
3 komt terug in de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd.
Het getal 4
Het getal 4 verwijst naar de vier adventzondagen, maar ook naar
de vier windrichtingen. Een Goed Leven voor een ieder, waar je
dan ook geboren bent. Het getal 4 komt terug in de vier kaarsen
en de vier pijlers. Voor de pijlers gebruiken we 4 pijlers.
De schaal
De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of
kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van
Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag
komen in Gods licht. De schaalvorm is een open vorm. Waar je
ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede
Leven te ervaren.
Eerste Advent Nobilis groen
(Abies procera)
Deze groengrijze kleur stemt tot nadenken en het materiaal doet denken aan de traditie van
Kerst.

De schikking is gemaakt bij de Marcuslezing, hierin gaat het over de vijgenboom. ‘Leer van
de vijgenboom deze les’.
Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de
komst van de nieuwe wereld’. (Het Boek). De vijgentak staat voor het Goede Leven
dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.
De liturgische kleur is paars.
De kleur paars wordt gebruikt in de tijd van voorbereiding en bezinning.
Piet Klooster
Sandra Snieder-Jurg
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VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
De tafelkaarsen worden aangestoken door de diaken,
Lied 444: 1 en 4, Nu daagt het in het oosten
1. Nu daagt het in het oosten,
Het licht schijn overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.

4. De zon-ne, voor wier stralen
Het nachtelijk duister zwicht,
En die zal zegepralen,
Is Christus, ’t eeuwig licht!

Bemoediging en drempelgebed
O:

ALLEN:
O:
ALLEN:

Heer, onze God; Op deze eerste adventszondag komen wij bij elkaar omdat U
onze hulp bent en steun en toeverlaat.
U hebt hemel en aarde gemaakt en ons leven vormgegeven.
U bent altijd trouw aan uw schepping en wij behoren U toe.
U laat ons niet in de steek en wij vragen om in deze komende tijd met ons mee
te gaan, zodat wij in vrede mogen bestaan.
Wij danken U. Amen.

Psalm van de zondag 25: 1 en 2
1. Heer, ik hef mijn hart en handen
Op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
Van mijns vij-ands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
Die de goede trouw verachten,
Maar wie uw gebod beaamt,
Mag gelovig U verwachten.

Groet:

Vg.
ALLEN:

lied 438: 1

God lof! Nu is gekomen

2. Here, maak mij uwe wegen
Door uw Woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen
En waarheen Ge uw treden wendt;
Leid mij in uw rechte leer,
Laat mij trouw uw wet betrachten,
Want Gij zijt mijn heil, o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.

De liefde van God voor u en voor jou
Zijn liefde ook voor u

God lof! Nu is gekomen
Gods aan-ge-na-me tijd:
De koning onzer dromen,
De Heer der heerlijkheid
Treedt, zonder praal en pracht,
In onze wereld binnen,
Om hier te o-ver-win-nen
De duivel en zijn macht.
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Kinderen komen nu aan het woord
Lied 461: 1 en 2

Wij wachten op de koning.

2. Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
Totdat Hij komt!
Evangelielezing:

Marcus 13: 24 t/m 37

Lied 461: 3 en 4
3. Het vuur van onze vreugde,
De gloed van ons gezang
Zal niet meer kunnen doven
Totdat Hij komt!

4. Wij wachten op de koning;
Zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
Wanneer Hij komt!

Overweging

Meditatief orgelspel:
Nun komm der Heiden Heiland (kom tot ons, de wereld wacht) J. S. Bach (1685-1750)

Lied 463: 1 en 4
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4. Bloesem in de winter,
Roze dageraad,
Wees ons teken dat de
Zon verschijnen gaat!

DELEN
Dankgebed en voorbeden
Vg:
….zo bidden wij samen,
ALLEN: Houd ons omsloten, thuis in uw zegen
Stil gebed, besloten met Onze Vader
(bewoording zoals in de oecumene gebruikt.)
ALLEN:
Onze Vader die in de hemel 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.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen door ouderling van dienst:
Inzameling van de gaven voor
1. Hezenberg
2. Drukkerij
3. KIA kinderen in de knel

Slotlied 463: 7,8 (We gaan staan)
7. Christe eleison,
Nog is niet verstomd
Ons verlangend roepen
Dat gij spoedig komt!

8. Kyrie eleison,
Wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
Wacht niet langer meer!

Zegenbede
(Na de zegenbede gaan we nog even zitten voor het laatste orgelspel)
Orgelspel
Preludium in G, F. Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
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Taakdragers in deze viering zijn: ds.Natalie Da Costa, voorganger; Jannie Boesveld,
ouderling van dienst; Gudrun Gilhuis, diaken; Jenny van Bokhorst, lector; Wilbert Berendsen,
organist; Gijs den Hartog, kinderviering; Daniël Snieder, beeld & geluid; Piet Klooster,
koster.
Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan.
1e collecte: Hezeberg
Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur, ligt landgoed de
Hezenberg. Hier helpen wij mensen om wezenlijke veranderingen te realiseren of te bezinnen
op het leven. Wij doen dit met behulp van specialistische GGZ-behandelingen (klinisch en
ambulant) en ambulante basis GGZ, Pastorale begeleiding (met verblijf en ambulant) en
Retraites (zowel begeleid als onbegeleid). We werken op basis van de meest recent
wetenschappelijke inzichten en vanuit een open christelijke identiteit. We gaan graag samen
met je op weg, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat verandering mogelijk is.
2e collecte: Kerkelijke drukkerij
Reeds meerdere jaren voeren we zelf de acties Kerkbalans, Solidariteitskas en
Eindejaarscollecte uit. Om dit zelf te kunnen blijven uitvoeren staat in de Wehmerhof een
goede printer. Nu kunnen we zelf de brieven en acceptgiro’s voor deze acties printen.
Deze printer heeft evenwel onderhoud nodig. Omdat we nu meer zelf doen, zijn de kosten
voor het bestellen van papier/acceptgiro’s en het gebruik van toner voor de printers gestegen.
Onder andere met deze collecte willen wij deze kosten bestrijden. Van harte aanbevolen.
3e collecte: KIA, kinderen in de knel.
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie van kinderen slecht: gebrekkig onderwijs,
minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky
wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het
onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede,
liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De
onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de
kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte.

Volgt u de dienst online?
Ook dan kunt u uw bijdrage aan de collecten geven! Via onderstaande link of QR-code komt
u op de internetpagina van onze gemeente waar u een gift kan doen. Klik op de actie Gift/
donatie. 1e collecte is diaconie, 2e collecte is kerk en de 3e collecte is de extra collecte.
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https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/pagina/4716/collecten.html

Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank, dan kan dat natuurlijk ook. Vermeldt er dan
even de datum en doel van de collecte bij.
1e collecte voor diakonie: NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v Diaconaat van de Protestantse
Gemeente te Angerlo-Doesburg
2e collecte voor kerk: NL06RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te
Angerlo-Doesburg.
3e collecte (ovv doel): NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te
Angerlo-Doesburg.
.
Write for Rights-actie zondag 6 december.
De jaarlijkse actie van Amnesty International naar aanleiding van de Dag van de
Mensenrechten. Dit jaar schrijven we niet gezamenlijk maar kunt u na de dienst van
volgende week een pakket mee nemen om thuis de brief/ven te schrijven naar presidenten
en ministers van justitie bijvoorbeeld.
U/ jij kunt ook kaarten maken die verstuurd worden naar de mensen voor wie geschreven
wordt, zodat zij zelf weten dat er aan hen gedacht wordt. U mag ook een extra pakket mee
nemen om aan buren of vrienden te geven! De brieven en kaarten hoeft u niet zelf te
versturen: lever ze in bij een van de drie adressen die in de envelop gedaan zijn. Graag
uiterlijk 20 december.

Info: Nel Weststeijn nelweststeijn@hotmail.com
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Werkdoekjes voor Ghana
Met heel veel dank aan breisters en aan administrateur Wim de Vos, kunnen we u
en jullie meedelen dat inmiddels een webshop voor de verkoop van werkdoekjes is
geopend op de website van onze kerkgemeenschap.
De doekjes kosten 4 euro per stuk en de opbrengst is voor het Kerk in Actie project
‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana’. Misschien een cadeau- idee voor de
decemberdagen? Bestellen kan via www.pkn-angerlodoesburg.nl onder het kopje
‘webshop’ vindt u: “Doekjes voor Ghana”. Via de site kunt u ook betalen; de
bestelling wordt bij u thuisgebracht.
Mocht u niet beschikken over een computer of over een behulpzame buur, dan kunt
u bellen met Gudrun Gilhuis, tel. 06 5589 6443 of 0313 438 741.
Gudrun Gilhuis
Corrie Weeda
Werkgroep Ghana

Volg Prot.Gem.te Angerlo-Doesburg ook op het web ! https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/
https://www.facebook.com/PGAngerloDoesburg/
Voor actuele informatie over de pioniersplek Komdersuut:
bezoek www.komdersuut.nl of mail naar info@komdersuut.nl.

8

