
 
 

JONGERENVIERING 
 

op 9 december 2018 
de 2e van Advent 

in de Ontmoetingskerk 
in Dordrecht-Sterrenburg 

 
Dit boekje kreeg je van Fabian, Iris of Teun. 
De organist/pianist is Myong-hee Chon 
De voorganger is dominee Kees Streefkerk 
 

 
Dit is het begin, Van Dik Hout 
Welkom door Simone 
Aansteken van de tafelkaarsen en de 2e Adventskaars 
en zeggen van het kaarsenvers door Ruben 

De tweede kaars gaat branden, 
licht tegen het donker in. 
Water wast vuile handen, 
tijd voor een nieuw begin. 
 

BEGIN 
Openingslied (staande): Lied 461 : 1.2.3 
Groet v: De goedheid en de vrede voor jullie allen 
  van God onze Vader 
  en van de Heer Jezus Christus.  

 a: AMEN. 
Bemoediging en drempelgebed 

 k: Onze hulp is in de naam van de HEER 
  die heeft gezegd: ‘Ik zal er zijn’, 



 a: DE SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE. 
 v: Hier zijn we, God. 
  Wachtend op het Kerstfeest. 
  Wachtend tot U komt. 
  Wachten op uw licht dat verheldering brengt. 
 k: U hebt gezegd dat u bij ons zult zijn, 
  dat U zult troosten en helpen. 
  Toch voelen we ons soms heel alleen 
  en dan weten we niet hoe we verder kunnen gaan. 
  God, blijf doen wat U gezegd hebt, 
  help ons ontdekken hoe U dat doet, 
  dat U nooit ver weg bent, 
  en dat er altijd weer 
  een nieuw begin te vinden is. 
  Daarom bidden wij. 
 a: AMEN. 

Zingen:     Lied 461 : 4 – daarna gaan we zitten 
Met de kinderen 
Zingen:     Projectlied 
(begeleid door Myong-hee en Carin en David) 

Geloof met me mee, dan wordt het Advent. 
Want God maakt aan ons zijn vrede bekend. 

Geloof dat vandaag Gods toekomst begint 
en jij bent erbij, want jij bent zijn kind. 

Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.  
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht. 

– de kinderen gaan naar de Kinderdienst 
Gebed om ontferming – beelden uit de wereld waarin wij wonen 
Zingen:     Lied 454 
 

De BIJBEL 
Inleiding 
Telkens weer een nieuw begin, door Jenneke van der Velden 



Zingen:     Lied 818 
Linda Oudenes vertelt over Domus 
Zingen:     Lied 463 : 1.3.4.8 
Lezing uit het Evangelie: Lucas 3 : 1-6 door Emma 

In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen 
Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over 
Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en 
Trachonitis, en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Kajafas 
hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot 
Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de 
omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich 
moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo 
vergeving van zonden te verkrijgen, zoals geschreven staat in het 
boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: 

‘Luid klinkt een stem in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden! 
Iedere kloof zal worden gedicht, 
elke berg en heuvel geslecht, 
kromme wegen recht gemaakt, 
hobbelige wegen geëffend; 
en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’ 

Gedachten bij de lezing en het thema 
Zingen:     Lied 420 
 

BIDDEN en DELEN 
Gebeden, met Teun – (dankgebed-voorbeden-stilte-Onze Vader) 
Inzameling, door David, Merlijn en Marijn 
Intussen luisteren we naar Opnieuw, van Stef Bos 
– de kinderen komen terug en de kleinsten kunnen worden gehaald uit de oppas 
Zingen:    Lied 425 
 



ZENDING en ZEGEN 
 
 

 
de volgende 

JONGERENVIERING 
is op ZONDAG 17 MAART 2019 om 10 uur 

en 
op KERSTAVOND 24 DECEMBER gaat er om 18.30 uur 

vanaf de kerk een SPOOR VAN LICHT door Sterrenburg III 
en is er aansluitend om 19.30 uur een KERSTSPEL voor jong en wat ouder 


