gesprek met de kinderen en het Adventslied
(couplet 2)

Slotlied 439: 1 verwacht de komst des Heren
zegen, afgesloten met
Protestantse gemeente Edam
Zondag 9 december 2018
2e Advent

muziek

Jesus Jesus, what a wonderful child

Komende activiteiten:
vanmiddag
16.00 uur In Verwachting,
adventsmuziek met Psallite
11 dec
15.00 uur Adventsvesper senioren
13 dec
14.00 uur Op de Thee (Grote Kerk)
14 dec
18.00 uur Vrijdagavondmaaltijd
16 dec
10.00 uur Derde Advent met Menny
de Wolf
16.00 uur Kerstsamenzang GroteKerk

(Noorderlicht)

voorganger
ouderling van dienst
diaken
organist
kinderkerk
crèche

ds. Mirjam Koole
Henri Kalk
Tom Lagerburg
Frans Koning
Jacqueline Cool-van der Spek
Ada Rentzenbrink

m.m.v. Marika Fraenkel en Rob van Dijk

muziek

Do you hear what I hear
(N.Regney/F.S. Baker)

lied

God bless the child
(A. Herzog/B. Holliday)

welkom door de ouderling van dienst

gebed van 2e Advent

- de kaarsen worden aangestoken
- we gaan staan

lied 461: 1 en 2

lied 463: 1 en 5

we lezen Jesaja 40: 3-11

Licht in onze ogen

Wij wachten op de koning

lied 461: 3 en 4

voorganger:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
gemeente:

overweging

‘De dans van God’

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Voorganger: “Kijk omhoog; wie heeft dit alles
geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig

meditatieve muziek Rozhinkes mit Mandlen
(Jiddisch Wiegenlied/(A. Goldfad)

uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een;

In de tempel,
in een stil hoekje,
zit eenzaam de weduwe,
de dochter van Zion,
Haar kleine zoon Juda,
wiegt zij in slaap,
en zingt voor hem,
een mooi liedje

door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt
er niet een. AMEN.” (Jes. 40: 26)
- we gaan zitten
lied

Mary did you know
(M. Lowry/B. Greene)

Onder de wieg van kleine Juda
staat een sneeuwwit geitje.
Dat geitje is gaan handelen,
In rozijntjes met amandelen.
Dat zal je beroep zijn.
Slaap, kleine Juda, slaap.

inleiding op het thema en het kindergesprek

Kaarsenlied: Verlanglichtjes

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij

Bevestiging van: Marianne Gorter als diaken en
Ed Broeze als pastoraal medewerker

Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Nu meteen, kaarsje één
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij

Dankgebeden en voorbeden
stil gebed,
afgesloten met lied 1006
Onze Vader in de Hemel

Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Goed idee, kaarsje twee

collecte
- kinderen komen terug uit de kinderkerk

- kinderen gaan naar de kinderkerk

