
 
                
 
 
 

 

“Bij U is de bron van leven 
    in uw licht zien wij het licht” 

 

  

 

 

 

 

 

 

           Voorganger: ds. Matthijs Glastra  

  Organist: Herman Schimmel 
  Zang:  Juliette Renaud, Joke van de Belt, Ed  Loth 

       
Lector: Sipkje Schimmel  

 
  
             via  www.kerkomroep.nl zijn we met elkaar verbonden 
                             en via https://pknhuissen.nl/live-kerkdienst-2/  

 
 

Zondag  29 november 2020 
1e Adventszondag 

http://www.kerkomroep.nl/
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In de Adventstijd is het stil in de kerk ; er is geen orgelspel  
 
De klok luidt  
 
Woord van welkom 
 
 
Aansteken 1e Adventskaars 
           
      Eerste kaars, het is advent. 
  Kom, ik steek je aan. 
  Ik  denk aan het Licht dat komt, 

als ik jou zie staan. 
 
Kaarsenlied: Lied 284 ( 2x)  
 
  Christus, Gij zijt het licht in ons leven!  
  Levende vlam, doof niet meer uit,  
  want in uw licht zien wij het licht. 
 
  Christus, Gij zijt het licht in ons leven!  
  Levende vlam, doof niet meer uit,  
  want in uw licht zien wij elkaar. 
 
 

Drempellied: “Gegroet jij jij, die om liefde komt en licht , gegroet” 
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Begroeting 
 
  Donker is onze wereld 
  en vaak ook duister is ons hart 
  daarom blijven wij zoeken  
  het licht van uw ogen 
  de ogen van een kind 
  Zegen ons met uw licht 
  want in uw licht zien wij het licht 
  in uw licht zien wij elkaar 

Wij groeten elkaar in zijn Naam 
  de  vrede van God is met ons 
   
  Vrede van God voor de wereld 
  Amen 

 
 
 
“Tussen licht en donker - liefde heet uw overmacht” 
 
 
  Zingen lied 501: 1 t/m 4 
 
501:1 
Als een ster in lichte luister, 
als een vurig verschiet 
straalt Gij ons tegen. 
Terwijl de nacht nog huivert 
daagt Gij op als ons nieuw lied! 

501:2 
Als een morgen aangebroken, 
als het licht zonneklaar, 
roos in de winter, 
in de woestijn ontloken, 
als belofte bloeit Gij daar. 
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501:3 
Als een kind tot ons gekomen, 
zijt Gij ons ongedacht 
nader, nabijer 
dan wij ooit durven dromen. 
Liefde heet uw overmacht. 

501:4 
Als een woord dat, eens gegeven, 
nóg de morgen ontbiedt, 
zegt Gij ons aan 
de nacht niet meer te vrezen, 
want uw ster verlaat ons niet. 

 
 
                

 
 
 
“Brieven aan Doornroosje” 
 
Lezen: Efeziers 5: 1 - 14 
 
 
Overweging 
 
 
Muziek  
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Gebeden – moment van stilte - tafelgebed 
 
  
    De Heer is  met u allen  
   De Heer zal u bewaren 

    Open uw hart voor zijn levend licht 
    Wij zijn met ons hart bij de Heer 
   

     Wij danken U God 
    Bij U is de bron van leven 
    in uw licht zien wij het licht 
   
    Wij danken u voor het licht van uw Woord, 
    voor het licht van uw Naam,  
    Immanuel, God met mensen    
    God wij danken U 
    voor Jezus, uw zoon 
    een kind, geboren en gevonden  in de nacht 
    kind van God en kind van mensen 
   Bij U is de bron van leven 
    in uw licht zien wij het licht 
 

Wij danken U voor hem 
die ons leven deelt en bewaart - 
Hij heeft ruim baan gemaakt voor een leven  
van liefde geven, liefde delen,  
brood en beker voor elkaar te  zijn 
liefde sterker dan de dood 
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Hij is verschenen in onze nacht  
als een blinkende morgenster 
stralend licht dat niemand doven kan 
hij heeft op de avond toen het donker werd in zijn eigen leven 
het brood genomen, de dankzegging uitgesproken 

    het brood gebroken en aan zijn vrienden gegeven. 
    ‘Neem en eet , dit is mijn lichaam’ 

 
En hij heeft een beker genomen 

  de dankzegging en zegening uitgesproken 
 en heeft de beker aan zijn vrienden gegeven met de 
woorden: 

  drink allen hieruit , dit is mijn bloed. 
 
    God wij danken U voor de gaven van uw liefde 
    Bij U is de bron van leven 
    in uw licht zien wij het licht 
 
    In het licht van uw liefde bidden wij samen:  
  
         Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 
  Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
  Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
  En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 
    Want van U is het koninkrijk 
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en de kracht 
en de heerlijkheid 
in eeuwigheid, Amen 

  
 
Vredesgroet  
 
 
Delen van brood en beker 
 
Slotlied : Lied 461: 1 t/m 4 
 

461:1  Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt, 
ontsteken onze lampen 
totdat Hij komt! 

461:2  Vier kaarsen zullen branden. 
Het licht groeit vlam voor vlam. 
Het houdt de nacht gevangen 
totdat Hij komt! 

461:3  Het vuur van onze vreugde, 
de gloed van ons gezang 
zal niet meer kunnen doven 
totdat Hij komt! 

461:4  Wij wachten op de koning; 
zijn ster is al gezien. 
Vol vrede is de morgen 
wanneer Hij komt! 
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Zending en Zegen 
 
Lied 810:   “Ga tot de einden der aarde , tot het uiterste, 
    daar zal liefde zijn – ga !” 
 

 
daarna samen uitgesproken: 

 
Dat de liefde van God 
onze dagen vult 
 
dat het leven van Jezus 
vrede legt in ons hart en onze handen 
 
 
dat de Geest van God 
ons blijft bewegen en blijft dragen 
 
zo zegene ons  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 
AMEN  

 
Inzameling van de gaven  
 
Muziek 

 
In deze weken van kerkomroep zijn wij benieuwd naar uw ervaringen. 

Mogelijk hebt u ook ideeën / suggesties waar wij verder mee kunnen gaan. 
Al uw reacties kunt u kwijt via het adres:  reactieviering@pknhuissen.nl 

of telefonisch via 06-2129 4143 (ds. Matthijs Glastra). 

mailto:reactieviering@pknhuissen.nl

