
Liturgie voor de viering op 4e Advent, 
22 december 2019,

in de Slangenburgse kerk.

Voorbereid door gemeenteleden
organist: Theo Rougoor

thema: “het spoor van licht volgen”



Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen door ouderling

De kaarsen worden aangestoken

Uitleg symbolisch bloemschikken en aansteken 4e adventskaars
aansluitend zingen we het projectlied van 4e advent op de melodie 
van “Nu daagt het in het Oosten”.

Een wereld vol van donker Waar mensen sporen volgen
wacht op een spoor van licht. Getrokken door het licht,
Vanuit de hemel vonkt er daar gloort een nieuwe morgen,
een ster, een goed bericht. Krijgt liefde een gezicht.

Samen zingen: Advent is dromen (Hanna Lam).

Keervers:
Advent is dromen, dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.

2. Iedere week weer een licht ontsteken
vlammen van vuur voor de komende weken
tekens van hoop in de duisternis,
omdat het bijna kerstfeest is.

3. En weer in geuren en kleuren herhalen
wat wij al weten uit oude verhalen,
herders en sterren, een stal en een Kind,
omdat het Kerstfeest weer begint.

4. Niet als een Kind en niet in een kribbe
maar als een vrede-vorst hier in ons midden,
dan is er nergens verdriet meer of pijn,
dan zal het altijd Kerstfeest zijn.

Stilte

Aanvangslied (staand) uit oude liedboek 125

O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël;
herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israel
Hij is nabij,Immanuel!
O kom, Gij wortel Isaï,



verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, o Herder sla de boze leeuw,
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuel!

O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel!

O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem,o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel!

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel!

Bemoediging en groet;

V: Onze hulp is de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Zijn genade is met ons allen
Allen: Amen 
(gemeente gaat zitten)

Wij zingen: lied 344

Lied 455: 4 vierde adventszondag wordt gelezen

Het zal geschieden in de laatste dagen,
dat God - diep in de dood óf boven in den hoge-  
een teken van genade en vrede geeft,
voor wie in de daden van de Heer het woord Immanuël herkent, 
dat verborgen in de schoot van de tijd,
nu wordt voldragen. 

Wij zingen lied 281  1t/m 5

Gedicht

Gebed:



V: Kom in ons midden, God kom in ons bestaan.
Blijf niet ver van ons maar wees tastbaar aanwezig,
in mensen om ons heen, in de ogen van een kind.
Allen: Kom in ons midden God, wees licht in ons bestaan.
V: Kom in ons midden en adem ons het vertrouwen in dat de aarde 
nieuw zal worden, dat er toekomst is voor elk mensenkind.
Kom in ons midden met uw warmte en liefde.
Allen: Kom in ons midden God, wees licht in ons bestaan
Amen

Lezing: Micha 7: 18-20

Wij zingen: Lied 461 

Lezing: Mattheus 1: 18-25

Wij zingen lied 464: 2,3,4,6,8

Enkele woorden over de evangelie lezing

Orgelspel

Lied 494

Pastorale mededelingen

Gebeden

Collecte voor kerk en diaconie

Wij zingen lied 463

Een zegen uit het Heilige land:
V: Moge de Baby van Bethlehem je vrede geven.
Moge het Kind van Nazareth je vreugde geven
Moge de Man van Galilea je kracht geven
Moge de Messias van Golgotha je moed geven
Moge de opgestane Jezus je hoop geven.
En de opgevaren Christus een voorsmaak van zijn Glorie.

Aansluitend zingen wij: Lied 415

Orgelspel


