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Welkom
Aansteken derde adventskaars
Een kaarsje, een kaarsje,
een vlammetje gaat aan.
Maak plaats in de wereld,
want Kerstfeest komt eraan.
Het derde lichtje brandt al,
het zegt: blijf wakker, hoor.
Het duurt nog maar twee weken,
het grote feest gaat door!
Gezang 457: 1 (Ned.)en 4 (Engels)
1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
4 Holy, holy, holy! Lord God Almighty!
All thy works shall praise thy name
in earth, and sky and sea.
Holy, holy, holy! merciful and mighty!
God in three persons, blessed Trinity!
Stil gebed, votum en groet
Gezang 117: 1
1 Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.
Gods wil voor ons leven
Respons: Niet je kleren moet je scheuren, maar je
hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden. (Joël 2: 13)
Gebed
Jij telt mee
Refrein:
Jij telt mee,
jij telt mee.
En God kan heel goed tellen,
daarvan heb je geen idee.
Jij telt mee,
jij telt mee.
O ja, echt waar,
ook al had je geen idee!
Heb je dat nou ook,
dan voel je je wat klein.
Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn
Ze krijgen veel applaus,
likes en heel veel fans.
Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent.

Maar God die draait dat om:
Hij werd Zelf heel klein.
Hij verliet de hemel
om dicht bij jou te zijn.
En Hij zegt tegen jou:
kom maar dicht bij mij,
want jij, je hoort erbij
Refrein
Jij telt mee. (x4)
De kinderen gaan naar de bijbelklas
Bijbellezing Marcus 9: 30-37 (NBV2)
Onderricht aan de leerlingen
30
Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea,
maar Hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam,
31 want Hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven.
Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd
aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.’ 32 Ze begrepen deze
uitspraak niet, maar durfden Hem geen vragen te stellen.
33
Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren,
vroeg Hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het
redetwisten?’ 34 Ze zwegen, want ze hadden onderweg
met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 35 Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich.
Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de
minste van allemaal zijn en ieders dienaar.’ 36 Hij pakte
een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg
zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37 ‘Wie in mijn
naam één zo’n kind ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij
ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden
heeft.’
Preek
Psalm 103: 5
5 Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
Viering van het avondmaal (Formulier 4):
Onderwijs over het Heilig Avondmaal
Gebed
Viering
Psalm 103: 3
3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
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Mededelingen
Dankzegging en voorbeden
Collecteaankondiging:
1. Red een kind
2. Kerkelijke kassen en kerk
De kinderen komen terug uit de bijbelklas

Psalm 113: 1 (berijming 2021)
1. Zing halleluja, loof de HEER;
prijs Hem, zijn dienaars, geef Hem eer.
Laat al wat leeft zijn grootheid prijzen!
Van nu aan tot in eeuwigheid,
van oost tot west, ja wereldwijd
zal lofzang met de zon verrijzen.
Zegen

