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Muziek 
 

We verstillen en wachten op wat komen gaat… 

 
We komen samen 

 
Welkom, waarna Tim de eerste adventskaars ontsteekt 

 
Zingen: Projektlied ,  Hemelhoog 143.  ( staande) 

 

Mensen kijken in het donker 
naar een  wereld vol verdriet 

Steek een kaars aan. Die vertelt je 

van het licht dat je straks ziet.      

 

          Refrein: 

           Het wordt anders. het wordt lichter 

           Het wordt licht voor jou en mij. 

           En voor iedereen op aarde 

           Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

                        ( hierna gaan allen staan ) 

 

Groet en bemoediging: 

 

v.:   Genade, barmhartigheid en vrede 

 van God, de Eeuwige, 

 en van Jezus Christus, onze Heer. 

 

v.:   Onze hulp is in de naam van de Heer, 

g.:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.:  God, wij hopen op U  

 op uw komst 
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en wij dromen van vrede.  

g.:  Open onze ogen voor uw toekomst 

        open onze ogen voor wat daar haaks op staat 

v: Laat ons in heel onze manier van denken en handelen 

       lichtbrengers zijn 

g.: boden van uw advent!  Amen.  

                      (hierna gaan allen zitten) 

                 
Zingen: lied 906: 1,2 en 6  God is tegenwoordig  
 
Gebed om ontferming, waarna we zingen 299e  

 
We horen woorden van God 

 

Gebed van de zondag 
 
Zingen: lied 439: 1 en 4 Verwacht de komst des Heren 
 
De kinderen in het midden – daarna nevendienst 
 
Eerste lezing: Micha 2  God straft de onderdrukkers 

 
Zingen: lied 438: 1 en 3 God lof! Nu is gekomen 
        
Tweede lezing: Romeinen 13: 8-13 Houd van elkaar 
 
Zingen: lied 568a  Ubi caritas… 
                             Daar waar liefde heerst en vrede, 

                             …..  daar is God met ons. 
   
Uitleg en verkondiging   
 

Eén ster maakt de lucht minder dreigend. 
Eén kaars maakt de nacht minder zwart. 
Eén hand maakt de weg minder eenzaam. 

Eén stem maakt de dag minder stil. 
Eén vonk kan begin van nieuw vuur zijn. 
Eén noot het begin van een lied. 
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Eén kind het begin van een toekomst. 
Eén wens het begin van een jaar. 

        ( Jacqueline Roelofs – van der Linden) 

 
Stil moment  
 
Zingen: Hemelhoog lied 379   In my life, Lord… 

 
    In my life, Lord, be glorified, be glorified 
 
   In my life, Lord, be glorified, be glorified 
   In my life, Lord, be glorified today. 
 
   In my church Lord, be glorified, be glorified. 

   In my church Lord, be glorified today. 
 
    vertaling:  Laat me in mijn leven, o God, U verheerlijken 

                    Laat me in mijn leven U verheerlijken,  
                    vandaag al 
                    Laat mijn kerk, o God, U verheerlijken   
                    Laat mijn kerk U verheerlijken, vandaag al. 

 
Wij stellen ons in dienst van God 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
              waarbij we steeds zingen: lied 458 
              Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
             de angsten van ons hart…. 

            
Inzameling van de gaven  
 

de kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Gebed over de gaven en Onze Vader 
 

We gaan weer op weg 
 

Slotlied: lied 440: 1 en 4  Gaat stillen in den lande.. 
 
Zegen     (gezongen ‘Amen, amen, amen’) 
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Waar wij licht ontsteken wordt ook de schaduw groter  

ademloos kijk ik, hoor ik voel ik mee met de pijn  

van al die levens uit het lood 
dan sla ik dicht om het verdriet  

de bange vragen zonder antwoord  

om verloren dromen ,om het verlangen  

naar vrede in onze dagen 

 

om dat verdriet,  
afgetekend tegen het licht  

dat nooit meer dooft  

roep ik Eeuwige.  

geef ons uw licht  

wat is beloofd. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
   
 


