Liturgie zondag 1e advent 2018 2 december
Welkom
Kaarsenlied van Dhelya

We zijn hier samen bij elkaar.
Het licht van het kerstfeest
komt weer dichterbij.
Eén kaarsje,
zo mooi in donkere nacht,
vertelt ons van licht
waar ieder op wacht.
Intochtslied 435: 1 en 2
Stil gebed votum groet en drempelgebed
Vervolg intochtslied 435: 3 en 4
Kyriegebed
Adventlied 439: 1, 3 en 4
Gebed van de zondag
Adventproject filmpje

Schriftlezing 1: Zacharia 14: 4 – 9
141Er komt een dag dat de HEER zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt
verdeeld. 2Ik zal alle volken samenbrengen – zegt de HEER – om tegen Jeruzalem ten strijde te
trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen
verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft
zal niet worden uitgeroeid. 3Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden,
net als weleer. 4Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De
Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het
zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. 5Jullie zullen wegvluchten, het dal in
tussen die twee bergketens die zullen reiken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de
aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal verschijnen met
al de zijnen. 6Op die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. 7Op die ene dag,
die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van
de avond zal er weer licht gloren. 8Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water
ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel
in de zomer als in de winter. 9En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de
enige God zijn en zijn naam de enige naam.
Lied 47: 1,2 en 3

Schriftlezing 2 Lucas 21: 25 -31
25

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de
volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26de mensen worden
onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten
zullen wankelen. 27Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met
macht en grote luister. 28Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd,
want jullie verlossing is nabij!’
29

Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. 30Als
je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 31Zo moeten jullie ook weten,
wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.
Lied 462: 1,2 en 3
Verkondiging
Lied 442: 1 en 2
Kinderen komen terug
Dankgebed, voorbede, stil gebed Onze Vader lied 1006
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 919: 1,2,3 en 4
Zending en zegen

