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Welkom en mededelingen  
 
4e adventskaars wordt aangestoken en gedicht gelezen door Noëlle Sophie  

Een wereld vol van donker 

Wacht op een spoor van licht 

Vanuit de hemel vonkt er 

Een ster, een goed bericht. 

 

Waar mensen sporen volgen 

Getrokken door het licht 

Daar gloort een nieuwe morgen 

Krijgt liefde een gezicht. 

 

Zingen  Opwekking 167  ( staande) 

1 Samen in de naam van Jezus’ 2 Heel de wereld moet het weten 

heffen wij een loflied aan, dat God niet veranderd is. 

Want de Geest spreekt alle talen En zijn liefde als een lichtstraal 

en doet ons elkaar verstaan. doordringt in de duisternis. 

Samen bidden, samen zoeken ‘t werk van God is niet te keren 

naar het plan van onze Heer omdat Hij er over waakt 

Samen zingen en getuigen, En de geest verbreekt de grenzen 

samen leven tot zijn eer. die door mensen zijn gemaakt 

 

3 Prijst de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar 

Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar 

Vader, met geheven handen                                          
Breng ik U mijn dank en eer. 

‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:                       

Jezus Christus is de Heer!                                     
                                             
Stil gebed en groet                   ( we gaan zitten)                                             

 

Kindermoment met kinderlied “Op weg naar het licht” 

                             Kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 

 

Bijbellezing NBV Jesaja 9 1-7  ( Toos Renzen) 
1Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden 
door een helder licht beschenen. 2U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 3Het juk dat op 
hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan 
destijds». 4Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden 
verbrand, een prooi van het vuur. 5Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de 
heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke 
held, Eeuwige vader, Vredevorst. 6Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in 
eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten. 



 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kerst Anders 
Kerst, een verhaal van ruim 2000 jaar geleden.......niet  erg actueel toch?  

Of toch wel? 

Laten we kijken waar dit verhaal begint en wat het vertelt! 

Liederen die tijdens het verhaal door FEM gezongen gaan worden: 

 

“Mary did you know…..” 

 

“I would stay” 

 

“You raise me up” 

 

“Pak maar mijn hand” 

 

“O holy night” 

 

“Nu dat jij er bent” 

 

“Herders in ’t veld van Efrata” 

 

“Light of the stable” 

 

“I heard the bells on christmas day” 

 

“Una fiësta Navidad” 

______________________________________________________________________________ 

 

kinderen komen terug 

 
Dankgebed  

 

Collecte 

1e  onkosten samenkomst 

2e jeugd in Frankrijk ( via Harriëtte Smit)     

Slotlied NLB 481: 1 en 2 ( staande) 
1 Hoor de englen zingen d’eer 2 Hij die heerst op ’s hemels troon, 
van de nieuw geboren Heer! Here Christus, Vaders Zoon, 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: wordt geboren uit een maagd  
God verzoent der mensen schuld. op de tijd die God behaagt. 
Voegt u, volken in het koor, Zonne der gerechtigheid,  
dat weer klinkt de hemel door, woord dat vlees geworden zijt, 
zing met algemene stem tussen alle mensen in 
voor het kind van Bethlehem! in het menselijk gezin.  
Hoor de englen zingen d'eer Hoor de englen zingen d'eer  
van de nieuw geboren Heer! van de nieuw geboren Heer!  

  

Zegen 

 

 
Na afloop kunt u voor persoonlijk gebed terecht bij het gebedsteam  (links vooraan) 

 


