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Inleidend orgelspel
welkom
Aansteken Adventskaarsen
Aanvangspsalm 139 vers 1, 3 en 14
139:1
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

139:3
Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
Hoe kan ik uw geheim doorgronden?

139:14
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Votum en groet, deze zondag
Kyriëlied 834
834:1
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

834:2
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

834:3
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Gebed om ontferming, vergeving en inspiratie
Adventslied Lied 442
442:1
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

442:2
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Schriftlezing JOH.‐EV : hfdst 1 vers 1 t/m 5 en 14 t/m 18
1.1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het
was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van
wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de
mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar
macht gekregen.1Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van
goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de
enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het
over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn
overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven,
maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit
God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust,
heeft hem doen kennen.

Adventslied 444 vers 1 en 2
444:1
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

444:2
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Schriftlezing 1e JOH.‐Brief : hfdst 1 vers 1 tm 6
1.1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen
gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat
verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2Het leven is verschenen, wij hebben het
gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was
en aan ons verschenen is. 3Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook
aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden
zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4We schrijven u deze brief om onze
vreugde volkomen te maken.
Licht en duisternis
5
Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,
er is in hem geen spoor van duisternis. 6Als we zeggen dat we met hem verbonden
zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de
waarheid.

Adventslied 444 vers 3, 4 en 5
444:3
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

444:4
De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

444:5
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Uitleg en verkondiging
Muzikaal meditatief intermezzo
Dienst der gebeden,
Credolied 344
344:1
Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.

344:2
Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja

344:3
Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Zegenbede en slotlied 754 vers 1 en 2
754:1
Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

754:2
God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in ’s hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

Zegen
Uitleidende orgelmuziek
______________________

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

Bloemen
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Dhr. F. van Tricht

Uit de gemeente:
In de afgelopen periode zijn overleden:
Cornelis (Kees) Baarda
op de leeftijd van 93 jaar
Klaske de Jong‐Veenstra
op de leeftijd van 90 jaar
Christiaan Jan (Chris) Kuitwaard,
op de leeftijd van 83 jaar
Dolf de Boer, Monnikmolen 30,
op de leeftijd van 75 jaar

__________________

