Eerste Advent, zondag 2 december 2018
Regenboogkerk Hilversum

De doper
Samen worden we stil
Muziek
Welkom en mededelingen

- Voorbereiding Orgelspel
Gemeente blijft zitten
De eerste Adventskaars wordt aangestoken
Kind:
Zie je deze kaarsjes ?
één ervan mag aan,
elke week een kaarsje meer,
het kerstfeest komt eraan.

Zingen: Hopen en uitzien naar het licht, Lied 465
tweemaal eenstemmig, tweemaal in canon:
1. linkervak, bij het orgel
2. middenvak
3. rechtervakken
Gemeente gaat staan
Bemoediging
Vgr.
Onze hulp is in de naam van de ENE
Gem.
die was, die is en die komt!
Vgr.
Komen wil de ENE langst de paden van vriendschap en trouw
Gem.
voor wie zijn verbond bewaren. (Psalm 25:10)
Zingen: Mijn ogen zijn gevestigd, Psalm 25a
Gemeente gaat zitten
Gebed voor de nood van de wereld
Kyriëlied: Wij zoeken hier uw aangezicht, Lied 281: 1 - 5

- De heilige Schrift –
Gebed
De kinderen gaan naar hun eigen dienst
Het licht van het woord
Eerste lezing: Jesaja 40:1-11
Zingen: Leven is wachten, Lied 830
Evangelielezing: Lucas 3:1-16
Zingen: Kwam van Godswege, Lied 456a: 1-6
Overweging
Muziek
Zingen: Lied 456a: 1, 7-8

- Gebeden en gaven –
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Kinderen komen terug
Gesprek met de kinderen
Collecten
Slotlied: Verwacht de komst des Heren, Lied 439
Wegzending en zegen
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Voorganger:
Ambtsdragers:
Lector:
Organist:
Collecten:

Heleen Weimar
Hilco Griffioen en Arja Haak
Adrienne Zeilstra
Ies Nijman
1. Noodhulpcollecte t.b.v. Jemen
2. Plaatselijke kerk
3. Kerk in Actie: missionair werk

Noodhulpcollecte voor Jemen
De laatste weken is de hongersnood in Jemen enkele keren in het nieuws geweest. Deze ramp
krijgt relatief weinig aandacht, maar is zeer ernstig. Daarom houden we een ingelaste collecte
voor dit doel. 21 miljoen inwoners (80% van de bevolking) is momenteel afhankelijk van
humanitaire hulp. Bovendien wordt de meeste hulporganisaties de toegang tot het land
geweigerd. Een uitzondering is stichting ZOA. Ondanks de oorlog heeft ZOA goede
waterstructuren op weten te zetten, die mensen het hele jaar door van goed en genoeg water
voorzien. Ook bouwt ZOA waterreservoirs op de daken, zodat vrouwen twee tot drie uur per dag
minder lopen voor schoon drinkwater. Met de bouw van die reservoirs wordt tegelijkertijd
voorlichting gegeven over hoe cholera voorkomen kan worden en hoe waterfilters werken.
Daarnaast deelt ZOA voedselpakketten uit en geeft het trainingen in het aanleggen en
onderhouden van eigen moestuintjes. U kunt ook een gift overmaken naar: IBAN:
NL02RABO0387512012, t.n.v. ZOA, o.v.v. JEMEN.

