Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
Zondag 27 november 2022

Eerste Advent en Avondmaal
Thema: Batseba, voormoeder van Jezus
Voorganger:
Organist:
Lid van Dienst:

ds. Louise Pondman – de Wilde
Marion Kroon
Br. Jan Willem Pondman

Om iedereen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de dienst,
vragen wij u vriendelijk in stilte plaats te nemen

Muziek
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars en eerste Adventskaars
we gaan staan

Zingen: De vreugde voert ons naar dit huis (NLB 280, vers 1, 2, 3 en 4)
Stilte
Bemoediging
Zingen: De vreugde voert ons naar dit huis (NLB 280, vers 5, 6 en 7)
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we gaan zitten

Inleiding op de dienst en Adventsgroet van de ARK
Gebed
Zingen: Zal er ooit een dag van vrede (NLB 462, vers 1, 3 en 5)
Lezing: 2 Samuël 11 : 1 – 27
Zingen: Kom zing het lied van Eva (NLB 738, vers 1 en 3)
Overdenking
Stilte
Muziek
Viering Avondmaal
Inleiding
Tafelgebed
Zingen: Maaltijd van vreugde (Eva’s lied 1 – 15, Maaltijd van vreugde)
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4. Maaltijd van delen, laten we geven,
aandacht en warmte aan elkaar,
tijd en geduld, een stil gebaar,
woorden waarmee je voort kunt in 't leven.
Delen van Brood en Wijn
Gebeden (dankgebed, voorbeden, stilgebed)
Onze Vader. (NBG versie)
Onze Vader
die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
Zowel in de Hemel als op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren;
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.
we gaan staan

Zingen: We wachten op de koning (NLB 461)
Slotwoorden en zegen
Door de gemeente beantwoord: Vervuld van uw zegen (NLB 425)
Doven van de kaars
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Muziek
Collectes bij de uitgang voor:
• Stichting EXODUS, NL68 INGB 0004 3244 14 t.n.v. Exodus
(rode collectezak)
• Voedselbank Alkmaar, NL06 RABO 0116609079
• Het werk van onze eigen gemeente (blauwe collectezak)
welkom bij koffie en thee

activiteiten komende week:
Ma 28/11
09.30 uur
Commissie Onderhoud Gebouwen,
Mennozaal
Do 01/12
14.15 uur
Repetitie Projectkoor, Kerkzaal

dienst komende zondag:
10.00 uur, voorganger ds. Jacqueline Roelofs

www.doopsgezind-alkmaar.nl
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