Liturgie 20 december 2020, Frits Rouvoet

Luisterlied Kom tot ons de wereld wacht:
Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
Kind van God, Maria 's kind.
Gij daalt van de Vader neer
Tot de Vader keert Gij weer,
Die de hel zijt doorgegaan
En hemelwaarts opgestaan.
Uw kribbe blinkt in de nacht
Met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
Waarvoor al het duister zwicht.
Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
Nu en overal altijd,
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Nu en tot in eeuwigheid.
Nu en overal altijd,
Nu en tot in eeuwigheid.
Welkom
Aansteken Adventskaars
Adventsproject
Zingen Laat het kerst zijn (Make some noise kids).
Laat het Kerst zijn
Laat het feest zijn
Jezus kwam voor jou en mij
Laat het Kerst zijn
Laat het feest zijn
Voor iedereen van groot tot klein
Zo lang de kerstboom staat
Weet dan dat het gaat
Niet om sneeuw of sfeer
Maar om zoveel meer
Jezus kwam dichtbij
Als een kind zo klein
Hij bracht kerstfeest in ons hart
Dus laat het Kerst zijn!
Het is zover, de kaarsjes branden en de openhaard
Knettert vrolijk en ik ruik de zoete dennengeur
En we eten iets speciaals
Het is zover, Jingle Bells klinkt weer in de winkelstraat
Ik kon vannacht niet slapen en toch voel ik mij supergoed
Want ik weet hoe Kerst is bedoeld
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Hier heb ik zolang op gewacht:
Vandaag is de grote dag
Het feest dat Jezus kwam!
Laat het Kerst zijn
Laat het feest zijn
Jezus kwam voor jou en mij
Laat het Kerst zijn…
Votum en groet
Gebed
Schriftlezing Johannes 6:1-15
Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel
het Meer van Tiberias genoemd).2Een grote menigte mensen volgde
hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken
deed.3Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen
zitten.4Het was kort voor het Joodse pesachfeest.
5Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe
kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze
mensen te eten te geven?’6Hij vroeg dat om Filippus op de proef te
stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 7Filippus
antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om
iedereen een klein stukje brood te geven.’8Een van de leerlingen,
Andreas, de broer van Simon Petrus, zei:9‘Er is hier wel een jongen met
vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor
zo veel mensen?’10Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar
veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend
mannen.11Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde
het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel
als ze wilden.12Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn
leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er
niets verloren gaat.’13Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met
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wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had
gegeten.14Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen,
zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou
komen.’15Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan
en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug
op de berg, alleen.
Preek
Muzikaal intermezzo
Zingen Opwekking 786 Met hart en handen
Schepper God
U die alles adem geeft
Laat mij zien wat waarde heeft
Voor U
Het mooiste lied
Of wel duizend, voor mijn Heer
U verdient toch zoveel meer
O God
Ik leef voor U, met hart en handen
Om wie alleen is te omarmen
Neem het aan als liefdeslied voor U
Schepper God
U die alles adem geeft
Laat mij zien wat waarde heeft
Voor U
God van recht
Geef mij een bewogen hart
Breek het met wat uw hart breekt
O God
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Ik leef voor U, met hart en handen
Om wie alleen is te omarmen
Neem het aan als liefdeslied voor U
Laat mijn stem uw woorden spreken
Om uw liefde uit te delen
Neem het aan als liefdeslied ….
Hier ben ik
Ik leef voor U, met hart en handen
Om wie alleen is te omarmen
Neem het aan als liefdeslied voor U
Laat mijn stem uw woorden spreken
Om uw liefde uit te delen
Neem dat aan als liefdeslied voor U
Bespreken reacties
Gebed
Collecte
Zingen Jezus overwinnaar
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstild door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus
U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer
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Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
Naam boven alle namen
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar, Jezus, Overwinnaar, Jezus, Overwinnaar
Zegen
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