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VOORBEREIDING

Muziek

Welkom: ouderling van dienst

Uitleg liturgisch schikwerk

Adventskaars wordt aangestoken

Aanvangslied (melodie LB 444)  (de gemeente gaat staan)

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.

Bemoediging en groet
V Onze hulp is in de Naam van de Heer,  

A die hemel en aarde gemaakt heeft,
V die trouw houdt tot in eeuwigheid,

A en niet loslaat het werk van zijn handen.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 

A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed, na ‘zo bidden wij’ zingen: LB 433: 1

Gebed
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Moment met de kinderen
De kinderen gaan met hun lantaarntje naar de kindernevendienst

Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

Lezing OT: Micha 2

Lied: LB 451

Evangelielezing: Matteüs 24: 32-44
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in
blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie
ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker
jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die
dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woor-
den zullen nooit verdwijnen.
Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook
de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals
het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensen-
zoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar
bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan
de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat
de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het
ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 



Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal
worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen
die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en
de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet
op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had
geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij
wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daar-
om moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een
tijdstip waarop je het niet verwacht.

Lied: LB 751

Overdenking

Muziek

Lied: LB 439: 1 en 2

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en collectes (met muziek)

Kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: LB 442 (de gemeente gaat staan)

Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)
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