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Leer van de vijgenboom deze les.
Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht.

Aan de knoppen van de vijgenboom lees je de komst van nieuw leven af.
Advent wil ons leren ons eigen leven af te speuren
naar signalen die ons op het spoor van nieuw leven zetten.
Welkom en mededeling
Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft
Vuur dat nooit meer dooft
Aansteken eerste adventskaars
Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug
de ogen van een kind,
Dat ik zie wat is
En mij toevertrouw
En het licht niet haat

Zingen: Gezang 158 b

Groet
V. : Genade zij u en vrede van God onze Vader
door Jezus Christus in de Heilige Geest.
A. : Ook met U zij de vrede van de Heer

Drempelbede
V.:
A.:
V.:
A.:

Van God is de aarde
de wereld en al zijn bewoners
Zie, hoe goed en kostbaar het is
als mensen verschillend van aar
verwachtend blijven speuren
naar tekenen van hoop naar een knop in de boom.
V.: Verlangen en vertrouwen versterken elkaar,
A. : gerechtigheid doet vrede dagen
V. : Zie, hoe goed en kostbaar het is
A. : als mensen blijven hopen
ondanks angst en pijn
U loven, verwachtend leven.

Psalm 85 gelezen en gezongen ‐ Uit: Huub Oosterhuis, 150 Psalmen vrij (2011)
Lezen:
Gij hebt uw land begenadigd
ons leven ten goede gekeerd
onze schande bedekt
onze schuld weggedragen,
getemd het vuur van uw hartstocht.
Gij keerde U om naar ons toe
Gij legde uw argwaan af.
Roep ons opnieuw tot leven
geef ons vaart, naar U toe.
Liefde, herstel ons in ere.
Buig ons toe naar elkaar
keer onze trage harten
dat wij zonder wantrouwen
ieder mens tegemoet gaan
open en vredelievend.
Laat zo de wereld worden:
kussen van ontferming en trouw
zoenen van recht en vrede –
vrede een zaad in de aarde
gerechtigheid zon aan de hemel.
Zingen: Psalm 85 : 4.
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.
Lezen:
Overvloed staat op de akker
regen valt op zijn tijd,
vruchten dragen de bomen
rozen dragen de rotsen:
in zo’n land wil je zijn

Kyriëlied 463 : 1 t/m 4

2. Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

3. Herder, wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!

4. Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!

Gebed
Lezen: Marcus 13 : 24‐ 27 en 33 – 37.
vertaling Marie van der Zeijde
Maar, in die dagen van teistering,24waarover ik spreek, dat de zon zal worden verduisterd en
de maan haar schijnsel niet zal geven. 25 en de sterren van de hemel vallen, de hemelen
geschokt worden, zal men daarna de Mensenzoon zien,26 komende met de wolken, in zijn
volle macht en heerlijkheid.
Dan zal Hij de engelen uitzenden 27 en de uitverkorenen brengt Hij bijeen van de vier
windstreken vandaan, van de rand van de aarde tot aan de rand van de hemel.
Wil van de vijgenboom leren 28 de gelijkenis die hij bevat, als zijn twijgen allengs buigzamer
worden, zijn bladeren zich ontvouwen, dan lees je daaraan af dat de zomer aanstaande is.
Geef dan acht en blijf waken! 33 Want je weet niet wanneer het ogenblik is. Denk je in dat
iemand buitenslands is, 34 hij moet weggaan van huis; en zijn slaven heeft hij alles
overgedragen, ieder zijn eigen werk, en de deurwachter gaf hij de opdracht: Houd wacht!
Blijf jullie dan waken! 35 want je weet niet wanneer hij komt de heer van het huis, ’ s avonds
laat, ofwel in het holst van de nacht, met het hanengekraai of vroeg in de ochtend. Zorg, als
hij onverwacht thuiskomt, 36 dat hij jullie niet slapende vindt. Wat Ik jullie zeg, zeg Ik tot
allen: 37 Blijf waken!

Zingen: Lied 462 : 1 en 2, 3 en 5
1
Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

2
Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3
Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

5
Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

Overdenking

Zingen: Lied 767 : 1,2,3
1 De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

2 De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

3 Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!

Voorbeden met als acclamatie 368b
Dauw hemel, wolken regen heil; de aarde dorst naar vrede.

Stil gebed
Onze Vader
Slotlied: Lied 440 : 1 en 4

2.
Gij schenkt met volle handen,
die zelf de armoe draagt.
Gij maakt uzelf te schande,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen, groot en klein,
die ’t al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen
en eeuwig dankbaar zijn.

ZEGEN
Collecte in schalen bij de uitgang
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk
______________________________________________________

