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3. Maria slaat de tamboerijn.
Zij mag de allereerste zijn.
De hartenklop van deze dag
laat zij ons horen, slag voor slag:
Refrein:
Blaas de bazuin, speel op de snaren,
sla op de trom alle jaren als het
donker is. Zing en speel op de fluit
en verjaag met dat geluid de duisternis!

lied 729: 1 en 2
1. Zij gaan op naar de stad van de vrede,
in de hemel daar komen zij aan
en verbaasd zullen zij door de poort gaan,
onbekend bestaan, een nieuw leven in,
en zij zingen, zingen, ja, zingen
een nieuw jubelgezang.
2. Zij zien terug op de groenende aarde
en de bloeiende zomers zo vol,
ze vergeten het kwaad en de kilte
van het oud bestaan,van het leven toen,
en zij zingen, zingen, ja zingen
een nieuw jubelgezang.

Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

(iedereen gaat zitten)
Drempelgebed
Afgesloten met lied 281: 1, 2 en 3
1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!
2.

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

3.

Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

Aansteken 2e kaars van advent
Welkom en mededelingen
Om te beginnen
Zingen: Psalm 80: 1 en 2
1. O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

Horen
Voor jongeren en kinderen wordt de kaars ontstoken.
Uitleg liturgisch bloemwerk
Wie leest er wel eens een boek?

2.

Wek op uw kracht en kom bevrijden
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efra´m,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!

Zingen: lied 504: 1 en 2
1. Een engel heeft de toon gezet.
De eerste stoot op de trompet
bazuint het uit: de dag begint
die al het donker overwint!

Refrein:
Blaas de bazuin, speel op de snaren,
sla op de trom alle jaren als het
donker is. Zing en speel op de fluit
en verjaag met dat geluid de duisternis!
2.

De harpen zingen wereldwijd,
de hemel heeft het nieuws verbreid.
De klanken vullen het heelal.
Ook Jozef haalt zijn harp van stal:
Refrein:
Blaas de bazuin, speel op de snaren,
sla op de trom alle jaren als het
donker is. Zing en speel op de fluit
en verjaag met dat geluid de duisternis!

Zingen: lied 439: 1, 2 en 3
1. Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.
2.

Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, - bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

3.

Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

 lezen Openbaring 10
Zingen: lied 729: 1 en 2
1. Zij gaan op naar de stad van de vrede,
in de hemel daar komen zij aan
en verbaasd zullen zij door de poort gaan,
onbekend bestaan, een nieuw leven in,
en zij zingen, zingen, ja, zingen
een nieuw jubelgezang.
2. Zij zien terug op de groenende aarde
en de bloeiende zomers zo vol,
ze vergeten het kwaad en de kilte
van het oud bestaan,van het leven toen,
en zij zingen, zingen, ja zingen
een nieuw jubelgezang.
 lezen Lucas 3: 1 – 6

Verkondiging
Zingen: lied 769: 1, 5 en 6
1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,Heer, dan is uw pleit beslecht.

5

Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

6

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

6.

Schrijf, mensen, in uw harten
dit, als verdriet u kwelt,
uw tranen u verwarren
om moeiten ongeteld.
Houd moed, tot Hij zal komen,
Hij is met u begaan.
De trooster uit uw dromen,
zie Hem nu voor u staan!

Inzameling der gaven: 1.Diaconie - 2.Beheer en Onderhoud

10 Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld,
en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen,
uw feest, uw liefdesmaal.

voorbeden

wegzending en zegen

Met hart en handen

Zingen: Lied: 441: 1, 5, 6 en 10
1. Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet,
U, ieders hartsverlangen,
vervul ook mij met gloed.
O Jezus licht der wereld,
verlicht mij dat ik weet,
waarmee ik u moet eren,
u waardig welkom heet.
5. Niets dreef U uit den hoge
naar wat wij mensen zijn,
dan liefde, louter liefde.
U ziet de schuld en pijn,
waarmee wij allen falen,
maar houdt die grote last,
de wereld met haar kwalen,
in uw erbarmen vast.

Amen

Uitgangscollecte:3. PKN Pastoraat

na afloop verzoeken wij u nog even plaats te nemen om te worden
geïnformeerd over het samenwerkingsproces. Aansluitend bent u in de
gemeentezaal welkom voor een kopje koffie of thee om hierover door te
praten of uw vragen te stellen.

