
Gezinsdienst 28 november 2021 
1e zondag van advent 
 
uitkijken naar het licht ! 
 
voorganger ds. Ron Lafeber 
ouderling Mariëlle de Jong 
organist  Annejaap Soldaat 
lector Geeske Prins 
 
orgelspel 

 

welkom 

de paaskaars wordt aangestoken 
 
aansteken 1e adventskaars + gedicht  
[filmpje kinderen ]    
youtube 1e couplet kaarsenlied  
 
we worden stil voor God 
bemoediging en groet 
 
youtube lied 1005 : 1, 2, 3, 5  
 
uitleg knutselen  
kinderen, in kerk en thuis gaan nu  
aan de slag met 
waxinelichthouder     en/of 
adventsster   en/of 
sterrenslinger   en/of 
strijkkralen  en/of 
 
youtube vlammetje - Trinity  
Refrein :   
Het brandt en het schijnt 
het vlamt en verspreidt 
Gods liefde en trouw 
blijft altijd bij mij en bij jou… 
 
Er brandt een klein vlammetje in m’n hart 
Het maakt alles licht en het houdt me warm 
En weet je: er is niets dat het doven kan 
Blaas maar : fff ff 
Refrein.... 
God is er en hij gaat altijd met me mee  
Ook als is het pikkedonker om mij heen  
Door dit vlammetje ben ik nooit meer alleen 
 
refrein 
 

gebed 
 
schriftlezing Jesaja 9     
uit ‘Bijbel in gewone taal’ 
   
Het volk dat nu in het donker leeft, zal een 
stralend licht zien. 
Een helder licht zal schijnen in het land waar 
het nu nog donker is. 
Heer, door u is het volk weer groot. U geeft 
de mensen weer vreugde. 
Zo blij zijn de mensen ook als ze de oogst 
van het land hebben gehaald. 
Zo blij zijn de mensen ook als ze het bezit 
van de vijand hebben verdeeld. 
De Heer heeft zijn volk bevrijd 
Er is een kind geboren, 
we hebben weer een koning. 
Hij zal over ons regeren. 
En zo zullen de mensen hem noemen: 
Wijze Bestuurder, Sterke God, 
Vader voor Altijd, Koning van de Vrede. 
Zijn macht zal steeds groter worden, en er 
zal altijd vrede zijn. 
Hij zal op de troon van David zitten en hij zal 
koning zijn. 
Een koning zoals David was, rechtvaardig 
en eerlijk. 
Zo’n koning zal hij zijn, voor altijd en eeuwig. 
 
youtube  adventslied - Elly en Rikkert 
 
zingen lied 444 : 1, 2, 4    
 
gebeden 
 
youtube in het licht - Sela 
 
collecte voor Jemima (QR-code diaconie) 
             voor Ontmoetingskerk (QR-code) 
 
kinderen laten zien wat ze gemaakt hebben 
 
zingen lied 289 : 1, 3  
 
zegen 
 
orgelspel 
 


