Liturgie zondag 2 december 2018 - 1e advent
Lied voor de dienst: 1010 met gedicht
1010:1, 2
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Vrede is een woord: gedicht van Diny Beijersbergen, wordt door haar gelezen
1010: 3, 4
3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Welkom en mededelingen
e

1 kaars wordt aangestoken met gedichtje door Xander en Noël
Intochtslied: Psalm 25:1, 2
1. Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.
Stil gebed
Votum en groet
Klein Gloria
10 geboden (afb. 2)
Gebed om de geest

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
’k blijf U al den dag verwachten.

e

Kinderlied: 1 adventslied

Kinderen komen naar voren, luisteren naar een verhaal
En gaan naar de kindernevendienst
Symbool voor ontvankelijkheid is hoe Maria naar de engel luisterde, daarom
het Ave Maria van William Gomez
We luisteren naar Thijs Haalstra en Stephan Koridon - zang en piano
Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer zij met u, gezegend zijt gij onder alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen

En in het Spaans:
Ave ave Maria, llena llena eres de gracia
Bendita eres tu entre todas las mujeres
Ave ave Maria llena llena eres de gracia
Bendita eres tu entre todas las mujeres
Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora
De nuestra muerte, amen Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús,
Lezing uit OT: Zacharia 14:7 - 11
Zingen: 737:1, 2, 12, 13
1. Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,
de bruid van onze Heer?

2. Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.

12. De stroom des levens vloeit
maar aan, de straten in en uit
waarlangs de hoge bomen staan,
het groene levenskruid,

13. en engelen zitten op een rij
als vogels in een boom,
de vreugde gaat er nooit voorbij,
het is als in een droom.

Lezing 1 uit NT: Lucas 21: 25 – 28
Zingen: 462:1, 2, 4, 6
1. Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

4. Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Wierook in de engel wordt aangestoken, voor de geur zoals in de lezing
in Openbaring
Lezing 2 uit NT: Openbaring 8:1 - 5
Lied: licht alles wordt licht (begeleid door Stephan)

Gedicht strofe 1, 2
Lied

Gedicht strofe 3, 4
Lied

Preek (afb. 3, 4, 5)
Zingen: 438: 1, 2, 3
1. God lof! Nu is gekomen
Gods aangename tijd:
de koning onzer dromen,
de Heer der heerlijkheid
treedt, zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,
om hier te overwinnen
de duivel en zijn macht.

2. Hij wilde zich verlagen
en daalde van zijn troon;
een ezel mag Hem dragen,
Hem sieren staf noch kroon.
Hij wil zijn koningsmacht
en majesteit verhullen,
om nederig te vervullen
wat God van Hem verwacht.

3. Gij machtigen der aarde,
’t is uit met Gods geduld,
zo gij Hem niet aanvaarden,
Hem niet aanbidden zult.
Wie in hun trots en waan
zich tegen Hem verheffen,
die zal zijn gramschap treffen,
die doet Hij ondergaan.
Kinderen komen terug
Dankgebed – voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Collectes met orgelspel
Slotlied: 442:1, 2
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
(afb.6)
Zending en Zegen
(afb.7)

