Zondag 01 December 2019; Eerste Advent
Voorganger: Ds. Ben Hengeveld
Organist:
Anneke Jansen
Orgelspel
Welkom
Bemoediging
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van zijn handen
Lied (staande): Lied 439, 1, 2 en 4 Verwacht de komst des Heren
Kyrië: Lied 463, 1,2,6,7 en 8
[kinderen kunnen naar de nevendienst gaan]
Gebed voor de opening der Schriften
Schriftlezing: Jesaja, 2, 1-5 Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van
Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.
Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal
staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs
God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden
bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel
vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot
snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de
HEER.

Lied: Lied 87, 1,2,3 en 4 Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede
Schriftlezing: Matteus 24, 32-44 Jezus zei:
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad
schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.
Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is.
Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer
al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn
woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag en dat
moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de
Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn
wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed
alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot
aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de
vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn
wanneer de Mensenzoon komt.
Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden
meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de
molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten.
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de
dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben
laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon
komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
Lied: 441, 1, 4 en 10 Hoe zal ik U ontvangen
Uitleg
Lied: Lied 445, 1,3 en 4 De nacht is haast ten einde
Voorbeden
stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven
voor Dokter van de wereld
voor het werk van de Kerkrentmeesters
voor aanschaf materialen

Lied (staande): Lied 440, 1 en 3 Ga stillen in den lande
Zegen g. Amen

Mededelingen:
- Zondag 8 december 2019, 10.00 uur zal voorgaan
- ds J.M. de Klerk
- Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang
10.00 uur. Ingang onder de toren.

