1e zondag van advent
Johanneskerk Top & Twel – 28 november 2021

Tel je mee?

Projectlied ‘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)
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•

Orgelspel

•

Lied & filmpje adventsproject ‘Jij telt mee’

•

Welkom en mededelingen

•

Moment van stilte

•

Lied 276 ‘Zomaar een dak’ vers 1 en 2 (yn it Frysk)

1. Samar in dak boppe wat hollen,
doar dy’t de stilte iependocht.
Muorren fan hûd, noegjende stuollen,
finsters mei útsicht op it ljocht.
Hûs mei in siel, it tinkt en fielt
as wy de doar yngean
om rjocht foar God te stean.

2. Wurden fan fier, stjerren dy’t falle,
fonken ferline oer ús saaid.
Nammen foar Him, dreamen, sinjalen,
djip út ’e wrâld hjirhinne waaid.
Mûlen fan stien binne_iepen gien,
fernije, meitsje grut
Gods frij en ljochtsjend wurd.

•

Bemoediging en groet

•

Gebed

•

We ontsteken de eerste adventskaars &
Zingen het kaarsenlied ‘Met kerst is alles licht’: vers 1 en refrein
https://www.youtube.com/watch?v=QcdIFPC_efU

1. Vier witte kaarsen:
een bijzonder gezicht.
Steek de eerste kaars maar aan,
met kerst is alles licht.
Refrein: Licht voor de wereld.
Licht voor jou en mij.
Met elke nieuwe kaars
komt kerstfeest dichterbij.
•

Moment voor jong en oud

•

We openen het eerste luikje van de poster ‘Tel je mee?’

•

Filmpje kindernevendienst
Advent uitgelegd in 60 seconden. Met LEGO! - YouTube

•

De kinderen gaan naar de kindernevendienst. We zingen:

1. Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op hem zijn wij gericht.
2. Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.
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•

Gebed voor de opening van de Schrift

•

Eerste lezing: Micha 5, 1-4 (BGT)

•

Lied 433 ‘Kom tot ons de wereld wacht’ vers 1, 2 en 4

1. Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.
2. Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

4. Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

•

Tweede lezing: Lucas 2, 1-5 (NBV)

•

Lied ‘Wat de toekomst brengen moge’ https://www.youtube.com/watch?v=wZP0RQdE2RA

1. Wat de toekomst brengen moge,
U geleidt mij aan Uw hand.
Moedig sla ik dus mijn ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen met mijn vragen;
Vader, wat U doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als U mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt.
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

2. Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
En ik vraag U: God, waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan mijn Vaders trouwe hand
loop ik met mijn ogen open
naar het onbekende land.

•

Overdenking

•

Lied 462 ‘Zal er ooit een dag van vrede’ (yn it Frysk, voorzang)

1. Komt der oait in dei fan frede
en fan frijheid, wier en wis,
foar in folk dat ûngenedich
leechlein wurdt en delslein is?

4. Sjoch de stjerren oan ’e himel
as it tsjuster oer ús leit,
mar har ljocht sil gau ferdwine,
laitsjend komt de nije dei.

2. Sil der altyd frede bliuwe,
wurdt dan alles hjir wer goed,
sil God pine_en leed ferdriuwe,
al ús soargen hjir en hjoed?

5. Sa’t de beammen ús bewize
dat der krêft ta groeien is
sil de minskesoan ferrize,
libbensbeam dy’t ivich is.

3. Sjoch ris, hoe’t de teare tûken
har ûntjouwe_yn grien geniet
oant de fredeblossems rûke,
swietrook by in simmerliet.

6. Sa’t de stjerren ús fernije
dat gjin nacht it tsjuster hâldt,
sil in berntsje ús befrije
dat it ljocht is fan ’e wrâld.
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•

De kinderen komen terug

•

Moment met de kinderen:
https://www.youtube.com/watch?v=-ZqOgrV0Ip0

•

Collectes (we collecteren bij de uitgang)

•

Gebeden: dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

•

Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

•

Zegen

•

Bij het uitgaan. Lied: ‘Je mag er zijn’
https://www.youtube.com/watch?v=-iSB8Wfq85E

Refrein:

Je mag er zijn / wie ik? …ja jij
je hoort er helemaal bij / wie ik? …ja jij
had je zeker niet gedacht / wie ik? …ja jij
je hoort er helemaal bij / wie ik? …ja jij

1. Ook al ben je wat verlegen
ook al lijk je een beetje stug
ook al heb je vieze handen
of je navel op je rug

2. Ook al flap je met je oren
of ben je enigst kind
of in een kippenhok geboren
of heb je altijd tegenwind

3. Ook al kan je niks onthouden
is je geheugen net een zeef
ook al heb je rooie haren
en staan al je tanden scheef

Refrein

Refrein

4. Ook al heb je slechte ogen
en een hele dikke bril
ook al heb je een hond
die maar niet luisteren wil
Refrein

Collectes
1e Diaconie – Mercy Ships
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste
landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier
aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer
dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en
ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in
vervulling.
2e Kerk
3e Onderhoudsfonds
Rekeningnummers voor het overmaken van de collectes
• Diaconie: NL51 RABO 0359 5058 72
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Oppenhuizen-Uitwellingerga.
• College v Kerkrentmeesters: NL93 RABO 0124 7170 04 of
NL58 INGB 0000 9637 38 t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen-Uitwellingerga.
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