Als u het prettig vindt om samen met de predikant te bidden voor iets dat u
persoonlijk raakt dan nodigen wij u hiervoor na de dienst van harte uit in de
predikantenkamer in de Klimop.

Zondag 9 december 2018, 10.00 uur.
Van harte welkom in de Protestantse Gemeente
te Koudekerke

Na de dienst bent u en onze gasten van harte welkom om nog wat na te
praten bij een kopje koffie of glaasje limonade in de Klimop in de Kerkstraat.

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Koster:

De mededelingen op deze weekbrief staan ook op de liturgie die op de website
van de kerk staat, www.pknkoudekerke.nl.
Zie onder “Kerkdiensten

2e advent, Heilig Avondmaal

ds. A.G. Los
Bouw de Boer
Dick de Ruiter
Peter van den Heuvel
Coby Rutgers

Er is kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool leeftijd
Voor de dienst zingen we: Lied 441: 1, 4 en 7
en
Lied 439: 1, 2 en 3

donderdag 13 december
“In gesprek met……”
in de Klimop - Koudekerke
Samen eten is een prima manier om ontspannen met elkaar een gesprek
te voeren. Vandaar dat de avonden beginnen met een maaltijd, die we
met elkaar kunnen voorbereiden.

AANVANG MAALTIJD: 18.00 UUR
Het is niet verplicht om mee te eten, maar de praktijk wijst uit dat het
samen eten helpt om daarna met elkaar een gesprek met een diepere
inhoud te voeren. Iedere avond staat een andere figuur uit de bijbel centraal en het is aan de predikant die de avond leidt een hoofdpersoon uit
te kiezen. Laat u verrassen en schuif aan voor een gezamenlijke maaltijd
en een goed gesprek!

AANVANG GESPREKSAVOND 20.00 UUR
Aanmelden voor de maaltijd voor dinsdag 11 december.
e-mail: cka@pknbm.nl of
Jos van Keulen 0118 55 29 57
Adrie Minderhoud 0118 55 22 06

De collecte in de dienst is bestemd voor Amnesty International.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de Kerk.
De kinderen in de nevendienst sparen voor de BAS stichting welke
bekendheid wil geven aan wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak en
behandeling van een chronische ontstekingsziekte bij kinderen.
Bij de uitgang worden de jaarlijkse kerstattenties uitgereikt.
Wilt u zo vriendelijk zijn een attentie of meerdere mee te nemen en deze
te bezorgen bij degene wiens naam erop staat.
Dinsdag 11 december is de tweede bijeenkomst met langdurig zieken.
Aanvang 15.30 uur in de consistorie.
Volgende week zondag is er dienst 10.00 uur.
Voorganger is ds. C.J. Don uit Oost-Souburg.

Ineke Kusse 0118 564 94
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Orde van Dienst
-- Orgelspel -Welkom door de ouderling van dienst
Aansteken adventskaars, gemeente gaat staan
Zingen

Lied 103: 1 en 8

Groet en bemoediging

Zingen

-- Gemeente gaat zitten -Kyriegebed: we zingen lied 437 en lezen Jesaja 63:19b-64: 8
Zingen

Lied 437: 1

Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!
De bergen zouden voor u beven.
Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet,
zoals vuur water doet koken,
zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen
en alle volken voor u laten beven,
omdat u de geduchte daden doet waarop wij niet durven hopen.
Als u toch zou afdalen! De bergen zouden voor u beven.

Zingen

Lied 437: 2 en 3

Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets vernomen.
geen oog zag ooit een god buiten u, die opkomt voor wie op hem
wacht.
U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt,
die uw weg gaat, met u voor ogen. Maar nu bent u in toorn ontstoken,
omdat wij gezondigd hebben. Hadden we maar de oude weg gevolgd,
dan zouden we worden gered. Wij allen zijn onrein geworden,
onze gerechtigheid is als het kleed van een menstruerende vrouw.
Wij allen zijn als verwelkte bladeren,
verwaaid op de wind van ons wangedrag.
Er is niemand die uw naam aanroept,
die zich ertoe zet uw hand te grijpen.
U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
u hebt ons moedeloos gemaakt
en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.

Zingen

Laat uw grote toorn toch varen, HEER,
houd onze schuld niet steeds in gedachten,
maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?
Uw heilige plaatsen zijn een woestijn geworden:
Sion is een woestijn, Jeruzalem een woestenij.
Onze heilige, luisterrijke tempel,
waar onze voorouders u hebben vereerd,
is ten prooi gevallen aan het vuur,
en alles wat ons dierbaar was, is verwoest.
Laat dit alles u onbewogen, HEER?
Blijft u zwijgen en laat u ons zozeer lijden?

Lied 437: 4

Toch, HEER, bent u onze vader,
wij zijn de klei, door u gevormd,
wij zijn het werk van uw handen.

Lied 437: 5

Gebed van de zondag
-- Kinderen gaan naar de nevendienst -Evangelie lezing

Lukas 1: 5-25

Zingen:

Lied 464: 1, 2, 7 en 8

Verkondiging
--Orgelspel -Zingen

Lied 158a

-- Kinderen komen terug uit de nevendienst -Inzameling gaven

Viering Heilig Avondmaal
- Terwijl de tafel wordt toebereid zingen we Lied 377: 1, 2 en 3
- Vredegroet
- Tafelgebed, met Lied 405: 2 en 3
- Het gebed des Heren
- Nodiging
- Delen brood en wijn, ondertussen zingen we Lied 377: 4, 5, 6 en 7
en Lied 833
-- Lofprijzing en voorbeden
Inzameling gaven

Slotlied (staande gezongen) Lied 412: 1, 3 en 6
Zegen, met gezongen Amen, Amen, Amen
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