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Aansteken eerste Adventskaars 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:             Gezang 439 : 1 en 3 (LB) 

1 Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 

die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 

 

3 Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 

maar op een hart vol hoogmoed 

ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 

en bidden blijft en waken, 

in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 

De wet van God 
 

Gebed 

 
We lezen Micha 1 : 1-7 

 

Uitleg voor de kinderen 
 

Zingen:              Hemelhoog 125 

1 Als je veel van iemand houdt 
Geef je 't mooiste wat je hebt 

Da's heel gewoon 

Omdat God van mensen houdt 
Gaf Hij 't mooiste wat Hij had 

Zijn eigen Zoon 

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 
Een mooier geschenk ken ik niet 

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 
Een mooier geschenk ken ik niet 
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2 Als je veel van iemand houdt 

Geef je 't mooiste wat je hebt 
Da's heel gewoon 

En de wijzen brachten goud 

Mirre en wierook voor het kind 
Als eerbetoon 

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 

Een mooier geschenk ken ik niet 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 

Een mooier geschenk ken ik niet 

 

3 Als je veel van iemand houdt 

Geef je 't mooiste wat je hebt 
Da's heel gewoon 

En als jij de Heer vertrouwt 

Leg je leven in Zijn hand 
Hij is Gods Zoon 

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 

Een mooier geschenk ken ik niet 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 

Een mooier geschenk ken ik niet 

Verkondiging  

 

Zingen:                Psalm 98 : 4 (LvK) 

4 Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 

Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 

Hij komt, Hij komt de aarde richten, 

Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 
Gebed 

 

Mededeling diakenen 
 

Zingen:             Gezang 442 : 1 en 2 (LB) 

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heil'ge gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 

2 Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
Zegen 


