Liturgie eredienst 2 december 2012
“De Ontmoeting” te Scheemda
Voorganger: Ds. A Baan
Organist:
H. Mook
Thema:
1e Advent “Sinterkerst”
Welkom en mededelingen
Ouderling
Welkom
Voorganger
Aansteken kaars
Lied 441:1, 8, 10

8
Ook hoeft geen mens te vrezen
die aan zijn zonden lijdt,
want Hij komt u genezen
met zijn genegenheid.
Uw trooster is nu nabij,
die uw vergeving is!
Met alle kinderen deelt Hij
zijn vaders erfenis.
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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.
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Bemoediging en groet
Dominee: God helpt kinderen en grote mensen.
Allemaal: Want hij heeft ook de hemel en de aarde gemaakt.
Dominee: Hij is voor altijd en altijd trouw.
Allemaal: Hij zal ons nooit vergeten.
Dominee: God zegent ons, met zijn goedheid, genade, en vrede.
Allemaal: Amen
Gebed om te beginnen
We gaan bidden
Dus we doen onze monden dicht
handen samen
onze ogen dicht
En dan gaan bidden.
Praten met God.
Lied 486:1, 3, 4
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3
Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
4
Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, / bode van de luister
die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Bijbellezing1: Een stukje uit Johannes
In het begin was Gods Zoon er al.
Hij was bij God, en hij was zelf God.
In het begin was hij al bij God.
Alles is door hem ontstaan.
Zonder hem zou er niets zijn.
Al het leven komt van hem.
Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen.
Hij is het licht dat schijnt in het donker.
En het licht heeft het gewonnen van het donker.
Gods Zoon is een mens geworden.
Hij heeft bij ons gewoond.
In hem hebben wij Gods hemelse macht gezien.
Hij is Gods enige Zoon, die bij de Vader vandaan gekomen is.
In hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig.

Zingen van een lied op de melodie van “Zie de maan schijnt door de bomen”
Zie de maan schijnt door de bomen
of is het bewolkt helaas?
Het heerlijk avondje is gekomen,
’t avondje van Sinterklaas.
Refr:
Vol verwachting klopt ons hart
Sinterklaas is zo apart
Vol verwachting klopt ons hart
Sinterklaas is zo apart
Lekker pepernoten graaien,
taaitaai eten is zo fijn
chocoladeletters snaaien
speculaas en marsepein.
Refr:
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Piet houdt alles in de gaten
niemand durft meer stout te doen
kan je het toch echt niet laten
dan gooit hij zout in je schoen
Refr:
Toneelstuk
Overdenking
Zingen van een lied op de melodie van “Zie de maan schijnt door de bomen”
Kinderen zingen:
In een stal heel lang geleden
in het stadje Bethlehem
Werd een babietje geboren
Jezus, zo noemden ze hem
Maak een lach op je gezicht
Jezus is het warmste licht
Maak een lach op je gezicht
Jezus is het warmste licht
In de kou en in de zwartheid
komt Gods eigen zoon op aard
in zijn kwetsbaarheid en zwakheid
is Gods trouw geopenbaard
Maak een lach op je gezicht
Jezus is het warmste licht
Maak een lach op je gezicht
Jezus is het warmste licht
Allen zingen:
In een stal heel lang geleden
in het stadje Bethlehem
Werd een babietje geboren
Jezus, zo noemden ze hem
Maak een lach op je gezicht
Jezus is het warmste licht
Maak een lach op je gezicht
Jezus is het warmste licht
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Advent project kindernevendienst
Projectlied (melodie Midden in de winternacht lied 486)
Dragers van Gods licht te zijn,
wat is dat bijzonder,
wij getuigen, groot en klein,
van een lichtend wonder:
Jezus kwam voor ons op aard’,
dat is eindeloos veel waard,
Hij, Gods eigen Zoon,
Hij verlangt geen troon,
mens werd Hij, zodat wij
- als opnieuw geborenbij God mogen horen.
Bidden en danken tot God
Collecte
Lied 433:1, 2, 3, 4, 5

2
Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

3
Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

4
Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5
Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Zegen
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