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3e Advent, Gaudete

Licht Breekt door!
dromen van vrede
de wereld omgekeerd
een nieuw begin
puur bloeit de lelie
voor wie het ziet
gods rijk
breekt door het donker
goede god
versterk in ons de hoop
dat het kan
de wereld omgekeerd
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Bij de bloemschikking
Het thema voor de liturgische bloemschikkingen is ‘De wereld omgekeerd’. Advent is een tijd van verwachten. De mensheid kijkt uit, verlangt naar een wereld omgekeerd, een wereld waarin vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zullen zijn.
Een spiegel is gekozen als dragend symbool voor dit verlangen. In de
spiegel zie je wat op het eerste gezicht verborgen is. De spiegel bevat
gebroken stukken, scherven die onlosmakelijk met het leven verbonden zijn. Hoe dichter bij Kerstmis, hoe minder gebroken glas op de
spiegel. Er wordt steeds meer zichtbaar van de droom over vrede,
over een wereld omgekeerd. In Jezus is die droom werkelijkheid
geworden.
De Kindernevendienst leeft mee in dit verlangen. Zij starten met het
project Licht breekt door. Kom kijken en luisteren wat zij met het licht
bedoelen. Aan de hand van verhalen en voorwerpen gaan zij met de
kinderen op weg naar Kerst.
Op deze derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk
door. We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft, midden tussen de stenen van de woestijn. We zien, al is het maar voor even.
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Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel

Koraalzetting Nun komm, der Heiden Heiland

Gedicht bij het aansteken van de adventskaarsen
Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons nooit vergeten,
Hij houdt van jou en mij.
Ver boven alle tranen,
de ruzies en de strijd,
brengt Hij de mensen samen.
Er komt een nieuwe tijd.
Uit diepte, kou en donker
brengt Hij je naar het licht.
Een nieuw begin, een wonder.
Dat is een vergezicht.
Wie hoopt, kan blijven wachten,
al weet hij niet hoe lang.
Want buiten zijn gedachten
komt alles nu op gang.
Aansteken van de adventskaars en de tafelkaarsen
Introïtus

Psalm 85 b

de gemeente gaat staan

Bemoediging en drempelgebed
291 d
de gemeente gaat zitten
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Kyrielitanie

300 b

(in de Adventsperiode zwijgt het Gloria)

de gemeente zingt steeds het ‘Heer, ontferm u!’

Dienst van de Schriften
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
Gij, die de ogen van blinden opent
en gebroken mensen weer opricht,
stel ons geduld niet langer op de proef,
maar kom ons redden en wees ons nabij.
Vernieuw uw verbond
dat ons herschept en vreugde geeft,
vandaag en alle dagen die komen.
Amen
Aandacht voor de kinderen
Adventsproject: Licht breekt door
Lieve Geuens en Hein Hoogendoorn
brengen een lied speciaal voor de kinderen
‘Lettre d'enfant à Noël’
Marcel Tournier (1942)

Je vous écris petit Noël
le jour où la neige est sur les toits
et que j'entends sonner la cloche de l'église.
Apportez moi beaucoup de poupées
avec un grand berceau,
mon petit Noël.
Revenez;
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Descendez dans ma cheminée
où j'ai mis mes beaux sabots
du dimanche
que vous remplirez de belles choses
toutes roses.
Remportez les gros canons
qui blessent les maisons
et font tant de bruit
dans la nuit
que j'en tremble.
Petit Noël, me voici à genoux
et vous fais ma prière
à Noël qui demeure au ciel.
Vertaling:
Ik schrijf u kleine kerstman
op de dag dat er sneeuw ligt op de daken
en ik de kerkklok hoor luiden.
Breng mij veel poppen met een grote wieg
mijn kleine kerstman.
Kom terug.
Daal af in mijn schoorsteen
waar ik mijn mooie zondagse laarsjes heb neergezet
die u zult vullen met allemaal mooie roze dingen.
Haal de grote kanonnen weg
die de huizen verwoesten
en zoveel lawaai maken in de nacht
dat ik er van moet beven
Kleine kerstman
zie me hier op mijn knietjes
terwijl ik tot u bid.
Aan de kerstman die in de hemel woont.
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Adventslied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)

Epistellezing

Jakobus 5:7-10

Antwoordpsalm

Psalm 146: 1 en 2

Lezing Evangelie Matteüs 11:2-11
Acclamatie
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Uitleg en Verkondiging
Cantorij

‘Die mit Tränen sähen’ Jürgen Golle (1942)
Die mit Tränen sähen,
werden mit Freuden
ernten

Credo

Die met tranen zaaien,
zullen met gejuich maaien
(Psalm 126:5)

340 c

Dienst van de Tafel
Diaconale en pastorale mededelingen
Nodiging
Collecten

1. Labelcollecte: Amnesty International

Gebed over de gaven

2. Kerk

de kinderen komen terug uit de nevendienst

Voorbede
Na iedere intentie: …… zo bidden wij

Tafelgebed

De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ze op tot God.
Tafelgebed: 403 c

Onze Vader
Vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wens elkaar de vrede.
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tijdens het zingen van het Lam Gods
wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken

Lam Gods

408 f

Delen van brood en wijn
Orgel

Nun komm, de Heiden Heiland

J.S. Bach

Gebed na de Maaltijd
na het gebed kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche
de gemeente gaat staan

Slotlied

Lied 452

Zending en zegen

Orgelspel

Mededeling
Op de tafels liggen groetkaarten om zelf te versturen
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