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De hemel raakt de aarde
Johannes is zijn naam
wegbereider
om onze voeten te kunnen zetten
op de weg van de vrede
daar raakt de hemel de aarde
God
kom met Uw geest
doe Uw stralende licht
over ons opgaan

Hoe laat is het?
Advent en Kerstfeest met de kinderen
In de verhalen van deze periode gaat het vaak over de tijd: ‘Toen Herodes
koning van Juda was…’, ‘In de zesde maand…’, ‘Toen Quirinius het bewind
voerde over Syrië…’ Het is de tijd van koning Herodes en keizer Augustus.
Maar is het wel echt ‘hun’ tijd? Of is het tijd voor iets anders? In de verhalen
ontdekken we dat het tijd is voor het licht, tijd voor een nieuw begin. Voor
ons is deze periode de tijd van Advent, de tijd waarin we toeleven naar
Kerst. Wat voor tijd is dat precies? En wat hoort daar allemaal bij? Dat gaan
we met de kinderen ontdekken. Voor elke zondag is er een thema dat gaat
over de tijd.
Bij de liturgische bloemschikking
In de Adventstijd zijn lezingen uit Lucas onze leidraad. Het zijn verhalen die
passen in deze tijd van verwachting en uitzien naar een nieuwe toekomst:
de aankondiging van de geboorte van Johannes, de aankondiging van de
geboorte van Jezus, de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria en de naamgeving van Johannes.
In het project van de kindernevendienst, ‘Hoe laat is het?’, worden die verhalen in het licht van de tijd gezet.
De liturgische bloemschikking verbeeldt hoe in elk verhaal ‘De hemel de
aarde raakt’.
Wanneer Johannes, het kind van Zacharias en Elisabeth, geboren is, krijgt
Zacharias zijn stem terug. Hij zingt een loflied, waarin hij herinnert aan de
belofte van de profeten, dat God zich om Israël zal blijven bekommeren. De
losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin
Zacharias gevangen zat. De plant, ‘kindje-op-moeders-schoot’, geeft de geboorte van Johannes weer. Het Liedboek verbeeldt de lofzang.
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Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel: Hoe zal ik U ontvangen
Aansteken van de adventskaarsen
Gedicht bij het aansteken van de 4e adventskaars
Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.
Maak plaats voor het Kindje, want Kerstmis komt er aan.
Het vierde lichtje brandt al, de krans is vol van licht.
En over een paar dagen krijgt God een nieuw gezicht!
Aansteken van de tafelkaarsen en de kindernevendienstlichtjes
- de gemeente gaat staan -

Introïtus: Psalm 19: 1, 2 en 3
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Eeuwige, onze God,
wij die u nooit hebben gezien, zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord, hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, wees onze hulp,
en dat Gij ons bij name kent, leer ons U kennen
die Bron van leven wordt genoemd, doe ons weer leven
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, wees hier aanwezig.
Amen.
- de gemeente gaat zitten -
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Zingen: Lied 221
Smeekgebed
Kyrie voor de Advent : Lied 301 k
I. voorzang, II. gemeente

Dienst van de Schriften
Groet
De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden
Gebed van de zondag
Aandacht voor de kinderen: ‘Hoe laat is het?’
Lied met de kinderen: Lied 464: 7 en 8
Het eerste woord dat uit de mond
van priester Zacharias komt,
zet iedereen tot zingen aan
hoe God met mensen is begaan.
Dit is het, wat Hij heeft beloofd:
Ik zend een vuur dat nooit meer dooft,
een licht dat schijnt, een zon die straalt
en over alle donker daalt.
de kinderen gaan naar de nevendienst

Profetenlezing: Micha 5:1-4a
Antwoordpsalm: Psalm 23
Lezing heilig Evangelie: Lucas 1:57-80
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Acclamatie:
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Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver - he-ven Naam,
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Uitleg en Verkondiging
Orgel: Air

J. Battishill

Zingen: Lied 158 a

Dienst van Gebeden en Gaven
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij
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Heer, on-ze God,

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed
Onze Vader
Collecten: 1. Werk van de Diaconie
Orgel: Christus der ist mein Leben

2. Kerk
J.G. Walther

tijdens de collecte komen de kinderen uit de nevendienst
en brengen de kinderen uit de crèche mee

Gebed over de gaven
Het adventsproject
- de gemeente gaat staan -
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Zingen: Lied 444
Zending en zegen

Orgelspel
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Mededelingen
Diensten in de Kersttijd
donderdag 24 december, 22.00 uur - Kerstnacht
voorganger: ds. H.H. Schorren
vrijdag 25 december, 10.00 uur - Kerstochtend
voorganger: ds. H.H. Schorren
zondag 27 december, 10.00 uur
voorganger: ds. B. Aalbers
donderdag 31 december, 19.30 uur - Oudjaar
voorganger: ds. H.H. Schorren
vrijdag 1 januari, 10.30 uur - Nieuwjaar
voorganger: ds. H.H. Schorren
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