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Verlangen……

Het Nieuwe Vieren:
Lida Jehee, Jannes Tijsen en Letty Vlieger
Arend ter Hoeve
Peter Wagenaar en voorzangersensemble

Zingen voor de dienst:
Dit huis is een huis waar de deur openstaat
Welkom
Stilte
De adventskrans is een christelijke, symbolische, beeldende
uitdrukking van verwachting en hoop. Het woord advent, komt
van het Latijnse 'adventus' wat 'de komende' betekent, 'God
komt naar ons toe'. En met dit verlangen steken wij vandaag 2
adventskaarsen aan, terwijl we naar dit mooie lied luisteren:
Lied 296

Die de morgen ontbood

Drempelgebed
Lied 458 (a)

Zuivere vlam

Litaniegebed,
afgesloten met lied 463 vs 6, 7 en 8 Licht in onze ogen
Lezing uit het 1e Testament Psalm 63, vs 2-6
Lied 25C Naar U gaat mijn verlangen Heer
Overweging
Lied van Stef Bos

‘Geef licht’

Gedicht
Licht tegen donker (uit Karel Eykman, Jozef en de Kerstman)
Licht dat wil ingaan
tegen donkere nachten
tegen duistere machten.
De morgen breekt aan.
Toen de zon aan de slag kon
ging het donker verdwijnen
mocht de aarde verschijnen.
Dat begon met de zon.
Laat dan je licht gaan
als een zucht van verlichting.
Het geeft je weer richting
aan je bestaan.
Kijk dan en zie maar
maak het licht levend.
Word zelf lichtgevend
voor jezelf en elkaar.
Vredeswens:
Laten we elkaar dan vrede wensen met het lied:
Zingen: Vrede voor jou (mel. LB 276: ‘Zo maar een dak’)
Mededelingen en aankondiging van de gaven
Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Dankgebed en Voorbeden
Als acclamatie wordt gezongen:
Lied 367k
Hoor ons bidden, God, en luister
Onze Vader

Lied 1006

Slotgedachte
Nog even…..
Weten
dat er na de nacht een morgen komt.
Geloven
dat er uit het dorre hout iets nieuws kan bloeien.
Vertrouwen
dat er kiemen van vrede sluimeren in de aarde.
Tot ze gewekt worden
door het Licht….
Slotlied
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
(melodie Finlandia, Sibelius)
Wegzending en Zegen
gezongen Amen
Muziek

