Liturgie 1e advent 3 december Hoeksteen
Welkom
Aansteken 1e adventskaars door Dhelya

Het bijbehorende gedicht:

Je kunt het voelen, horen, zien
het klinkt in mensen dag en nacht
het wordt weer kerst één kaars gaat branden
want er wordt een kind verwacht
We hopen op een nieuw begin
de donkre aarde licht weer op
we dromen van een nieuwe wereld
de bloemen springen uit hun knop

Aanvangslied: Psalm 72: 1 en 4
Votum groet en drempelgebed
Psalm 72: 7
Gebed om ontferming
Lied 439: 1 en 2
Gebed van de zondag
Aandacht voor het adventproject Uitkijken naar het Licht deel 1: sta je klaar?
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing 1: Jesaja 63: 19 – 64: 8
19

Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst,

alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen.
Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!
De bergen zouden voor u beven.
641Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet,

zoals vuur water doet koken,
zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen
en alle volken voor u laten beven,
2

omdat u de geduchte daden doet

waarop wij niet durven hopen.
Als u toch zou afdalen!
De bergen zouden voor u beven.
3

Nog nooit is zoiets gehoord,

niet eerder zoiets vernomen.
Geen oog zag ooit een god buiten u,
die opkomt voor wie op hem wacht.
4

U komt ieder tegemoet

die van harte rechtvaardig handelt,
die uw weg gaat, met u voor ogen.
Maar nu bent u in toorn ontstoken,
omdat wij gezondigd hebben.
Hadden we maar de oude weg gevolgd,
dan zouden we worden gered.
5

Wij allen zijn onrein geworden,

onze gerechtigheid is als het kleed
van een menstruerende vrouw.
Wij allen zijn als verwelkte bladeren,
verwaaid op de wind van ons wangedrag.
6

Er is niemand die uw naam aanroept,

die zich ertoe zet uw hand te grijpen.

U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
u hebt ons moedeloos gemaakt
en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.
7

Toch, HEER, bent u onze vader,

wij zijn de klei, door u gevormd,
wij zijn het werk van uw handen.
8

Laat uw grote toorn toch varen, HEER,

houd onze schuld niet steeds in gedachten,
maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?

Lied 437: 1,2,3,4,5,6 (Allen mannen vrouwen mannen vrouwen allen)
Schriftlezing 2: Marcus 13: 24 – 37
24

Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen
licht meer geven, 25de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen
wankelen. 26Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht
en luister. 27Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier
windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.
28

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je
dat de zomer in aantocht is. 29Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet
gebeuren, dat het einde nabij is. 30Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet
verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 31Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar
mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 32Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal
aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.
33

Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. 34Het is als met
een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die
elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. 35Wees
dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden
in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. 36Laat hij jullie niet slapend
aantreffen wanneer hij plotseling komt. 37Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees
waakzaam!’

Uitleg en verkondiging
Lied: 772: 1, 3 en 4

Als de kinderen terug zijn zingen we het projectlied

Advent 1 (wijs: nu daagt het in het Oosten)
Een wereld vol van donker
wacht op een spoor van licht.
Vanuit de hemel vonkt er
een ster, een goed bericht.
De kaars die wij ontbranden
wijst ons het lichtend spoor:
hier en in alle landen
breekt Gods bevrijding door.
Inzameling gaven
Gebeden
Slotlied 442: 1 en 2
Zending en zegen

