
1E ADVENT 2020  Thema: Zie je al wat? 
 
VOORBEREIDING 
Orgelspel, klokgelui, welkom 
 
Aanvangslied gezongen door Bart en Carien  Lied 452: 1 en 2 Als tussen licht en donker 
 
Bemoediging en groet 
 

Symbolisch bloemstuk 
 
Aansteken 1e adventskaars en aansluitend  zingen door Bart en Carien 
Eerste kaars, geef je licht als een ster die helder straalt. 
Jij bent licht voor de wereld. Licht. 
 
Inleiding op Kyriegebed  gezongen door Carien en Bart lied 463 Licht in onze ogen 

 
RONDOM HET WOORD  
Aansteken van de kaars voor de kindernevendienst, project en zingen projectlied door Bart 
en Carien op melodie lied 767 De toekomst van de Heer is daar 
Ik heb voor jou een goed bericht: 
De koning komt eraan! 
Hij brengt de vrede en het licht 
En hij zal naast je staan. 
(aansluitend gaan de kinderen naar de nevendienst) 
 
NT-lezing: Marcus 13: 24-37 
 
Zingen: Lied 437: 1, 2 en 3  
 
Overweging en aansluitend orgelspel 
 
Zingen: Lied 460: 1, 4, 5 en 6  
 
RONDOM GEBEDEN EN GAVEN 
Pastorale mededelingen 
 
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader  
 
Slotlied door Carien en Bart zegenlied Sytze de Vries 
God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 



en woord dat je voorgaat. 

 
Zegen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Uitleg symbolisch bloemstuk: 
-Het thema van de schikkingen is: Het goede leven is bloeien in Gods Licht. De 
adventsperiode doet beseffen dat de plek waar je wieg heeft gestaan wel bepalend is voor je 
levenskansen, maar het zegt niet alles, het gaat erom dat je tot bloei komt in Gods Licht. 
De basis voor de schikkingen is een zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. 
De driehoekjes staan voor de verbinding tussen God, de ander en jij zelf. De schaal staat 
symbool voor jouw wig of de kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je door de komst van 
Jezus Christus, dat goede leven mag ervaren en tot bloei mag komen.   
De schaal wordt op vier pijlers geplaats, dat verwijst naar de vier adventszondagen, maar 
ook de vier windrichtingen. 
Voor deze zondag zien wij een tak van de vijgenboom. In het Marcusevangelie gaat het over 
het leren van de vijgenboom ’Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in 
aantocht’. 


