Liturgie 1 december 2013 – Wehl – 1e Advent

Mededelingen
Bemoediging en groet
Aanvangslied:

Psalm 25 : 1 en 3 ( Heer, ik hef mijn hart en handen)…

Adventspkaars aansteken + gedichtje
Drempelgebed
Goede God,
Om ons heen voltrekt de geschiedenis zich
De loop van de dagen, weken, maanden, jaren,
Soms verrassend, vaak verbijsterend,
Meestal onbegrijpelijk.
Daarin gaat Gij Uw ongekende gang,
Voor ons verborgen.
Toch zoeken wij om te vinden,
Om te weten of er een weg is voor onze voeten,
Om niet te verdwalen en in het donker vast te lopen.
Wij wachten op U, o God,
Op uw komst, op U zelf,
Op uw licht dat verheldering brengt,
Op uw macht die alles verandert.
Open onze oren voor uw woorden van hoop,
Open onze ogen voor uw wegen van heil,
Open onze harten voor het geheim van uw liefde
Die ons ook vandaag in vuur en vlam kan zetten.
Geef licht op de weg die wij gaan…….
Zodat wij Uw spoor vinden en trouw zijn,
Zoals Hij, Jezus onze voorganger,
Naar wiens komst wij uitzien.
Amen.
Thema van Advent: De Stamboom: “De voormoeders van Jezus”
-

stamboom van Jezus (Mat. 1). – bevat vijf vrouwennamen.
In dit adventsproject gaat het dit jaar over de vijf voormoeders van Jezus.
Elke week komt er één aan de beurt van wie we het verhaal vertellen.
Om de opeenvolging van al die mannen en vrouwen aan te geven
rijgen de kinderen van de KND een ketting van kralen,
met daar tussenin telkens een bijzonder kraal van de vrouw,
totdat we uiteindelijk bij Maria, de moeder van Jezus uitkomen.
Vandaag beginnen we met Tamar,
de eerste vrouw die in de stamboom van Jezus gegeven worden.

Zingen: Projectlied 1e advent
Kyriegebed
God, wij roepen tot U om ontferming,
Voor mensen,
- die wakker liggen in de nacht,
- omdat elke toekomst ontbreekt,
- omdat alle leven zinloos lijkt,
- omdat zij hun beminde pijnlijk missen,
Daarom bidden wij U:
“Kyrie eleison”
God, wij roepen tot U om ontferming
Voor mensen die wakker liggen in de nacht,
- omdat de honger hen wakker houdt,
- omdat bange dromen hen kwellen,
- omdat het verleden hen angst aanjaagt,
- omdat hun geweten hen aanklaagt,
Daarom bidden wij U:
…………………
God, wij roepen tot U om ontferming
Voor mensen die wakker liggen in de nacht,
- omdat de dag van morgen zo duister is,
- omdat hun lichaam pijn doet,
- omdat de zorgen niet zijn te overzien.
Daarom bidden wij U:
………………..
God, wij roepen tot U om ontferming,
Voor al die mensen die wakker liggen in de nacht.
Amen.

Kinderen gaan naar de Nevendienst

Gebed bij het openen van de Bijbel
1e lezing:

Matt. 1: 1-3

Zingen:

Lied 441 : 1

2e lezing:

Genesis 38 : 1

Zingen:

Gezang 1009 : 1 ( O lieve Heer, geef vrede….) ?

Overdenking
Zingen;

Lied 152 : 1, 2 en 10 – De lofzang van vrouwen in de bijbel.

Gebeden
God, wij danken U voor uw verborgen omgang met ons mensen,
Wij danken U, omdat U het kwade ten goede keert,
Dat U mensen wil gebruiken als instrumenten van uw heil……
Wil ook ons leven daartoe in uw dienst nemen.
God, wij bidden om toekomst voor alle kinderen,
Dat zij een belofte zijn voor de wereld.
Wij bidden om toekomst voor alle ouderen,
Dat zij elke dag nog kunnen zien als een nieuwe belofte.
Wij bidden om een nieuwe belofte
Voor hen die geen zicht hebben op hun toekomst,
Om dat die potdicht zit……
Door rouw, ziekte, angst of verbittering.
God, wij bidden U:
Ga lichtend ons vooruit,
Als een teken van toekomst en belofte,
………………
Voorbeden………..
Stil gebed……..
Onze Vader………

Collecte + binnenkomst kinderen
Gesprekje

Slotlied:
Zegen.

Lied 440: : 1, 3 en 5 (Gaat, stillen in den lande)

