PROTESTANTSE GEMEENTE ELST
27 november 2022
EERSTE ADVENT

Poëzieviering: Geef Licht

Het adventsproject ‘Geef Licht’ waarin we aandacht vragen voor vluchtelingen
starten we met een poëzieviering. In deze viering staan twee gedichten
centraal van Hans Andreus. Deze wordt wel de ‘dichter van het licht’ genoemd,
of zo hij zelf dichtte: de 'stenograaf / van het licht'. God is licht, en in het licht
zien wij God. Van dat licht getuigde Hans Andreus.
Met zijn poëtische woorden wil hij licht brengen in het donker waarin veel
mensen moeten leven. Voor deze viering heeft IJsbrand twee gedichten van
Hans Andreus op muziek gezet.

Voorganger: ds. Jeroen Jeroense
Organist: Jaap Jansma
Cantor: IJsbrand ter Haar
Koor: G-Noot
Viool: Gerburg Frenzel
Dwarsfluit: Astrid Kepers
Piano: Remco Wijnands

VOORBEREIDING
Muziek Nun komm’ der Heiden Heiland (BWV 659) J.S. Bach (1685–1750)
of
Preludium en Fuga nr.2 in G groot F. Mendelssohn Bartoldy (1809–1847)
Oefenen Samenzang 'Steeds' zie pagina 4
Welkom
Mogen we in deze viering gestalte geven aan de hoop die in ons is en aan de
liefde die ons draagt, als een zichtbaar teken van ons geloof.
Dragen wij deze viering op aan God, die alles in allen is.
Kaarsengedichtje voorgelezen door Silke
Een lichtje in je ogen,
een lichtje in je hart.
Wij zien het en geloven:
God maakt een nieuwe start
Aansteken van de adventskaars door Jochem
allen gaan staan
Zingen Psalm 25: 1 en 10
Groet en bemoediging
v: De Eeuwige zal bij u zijn.
a: De Eeuwige zal u bewaren.
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
v: Hier zijn wij, goede God,
mensen van vallen en opstaan
op weg naar het land van licht.
Daarom vragen wij U:
a: Omring ons met Uw Geest.
v: Hier zijn wij, goede God,
verlangend naar vrede.
Daarom vragen wij U:
a: Bemoedig ons op onze weg. Amen
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Zingen Lied 601: 1, 2 en 3
allen gaan zitten
Kyrië
v: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld.
Zo bidden wij allen tezamen:

DIENST VAN HET WOORD
Verhaal voor de kinderen
Projectlied melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’, Liedboek 469
Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?
Eerste zondag (Batseba):
Een buurvrouw in de koningsstad
heeft moeite en verdriet gehad.
Zij wordt de moeder van een zoon
die voorbestemd is voor de troon.
De kinderen gaan naar de eigen ruimte en nemen het Paaslicht mee.

POËZIE EN GELOOF
Lied ‘Steeds’ Hans Andreus
koor
Steeds achter de weer hoopvol opgelaten /
vliegers aan lopend van mijn eigen woorden, /
heeft mij ook dat niet duidelijk gemaakt /
wat of ik hier al meer dan vijftig jaar
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allen

koor
maar onvoorspelbaar naamloze, jij die /
bekleed werd en omkleed met zoveel namen /
waar niemand meer van weet of weten wil,
allen
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Gebed van de zondag
Lezing Eerste Testament Jesaja 9: 1-6
G-Noot ‘Als op de dag van de oogst’
Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood
over hen op gaat het licht. (2x)
Zij zullen lachen en juichen
als op de dag van de oogst
Het volk dat…
tekst: Huub Oosterhuis
muziek: Antoine Oomen
Tweede Testament Johannes 8: 12-15
G-Noot ‘Of hoe dat heet’
Gelukkig dat
Het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat
en dat ik weet
dat ik er vandaan
kom, van het licht
of hoe dat heet.
Overweging
Zingen Lied 433: 1 koor, 2 allen
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Geef Licht: introductie adventsproject

Voorbeden
v: ………..… zo bidden wij zingend:

Stil gebed
v: ………..… zo bidden wij zingend:
a: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
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maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.
Amen
Inzameling van de gaven
Collecte 1 = Kerstbrunch ouderen en alleenstaanden
Collecte 2 = Eigen kerkelijke gemeente
Collecte 3 = Stichting Kruispunt Arnhem
Uw giften kunt u overmaken op de collecterekening van
de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Elst. In verband met de verdere
verwerking graag voor aanstaande woensdag.
Uw gift voor collecte 1 graag onder vermelding van ‘diaconie + november’.
Uw gift voor collecte 2 graag onder vermelding van ‘kerk + november’.
Uw gift voor collecte 3 graag onder vermelding van ’27 november + kruispunt’.
Slotlied 441: 1, 2 en 6
Zegen
v: Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
a: Amen, amen, amen.
Muziek Fantasia super: Valet will ich dir geben J.S. Bach
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