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Liturgie 29 november – 1e Advent 

Voorganger: Dirk-Jan Steenbergen. 

 

Thema:  VROEGER,  was alles beter, 

Vooraf :  muziek door Marlene, Chris en Bertjan 

 

Welkom 

 

Adventsnieuws voor de kinderen 

 

De krant van nu:   

 

Bericht 1  

 

Lied:  Het dorp,  couplet 1 

Thuis heb ik nog een ansichtkaart 

Waarop een kerk een kar met paard 

Een slagerij J. van der Ven 

Een kroeg, een juffrouw op de fiets 

Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets 

Maar het is waar ik geboren ben 

Dit dorp, ik weet nog hoe het was 

De boerenkind'ren in de klas 

Een kar die ratelt op de keien 

Het raadhuis met een pomp ervoor 

Een zandweg tussen koren door 

Het vee, de boerderijen 

En langs het tuinpad van m'n vader 

Zag ik de hoge bomen staan 
Ik was een kind en wist niet beter 

Dan dat 't nooit voorbij zou gaan 

 

Bericht 2  

Lied :  het dorp,  couplet 2 

Wat leefden ze eenvoudig toen 

In simp'le huizen tussen groen 

Met boerenbloemen en een heg 

Maar blijkbaar leefden ze verkeerd 

Het dorp is gemoderniseerd 

En nou zijn ze op de goeie weg 

Want ziet, hoe rijk het leven is 

Ze zien de televisiequiz 

En wonen in betonnen dozen 
Met flink veel glas, dan kun je zien 

Hoe of het bankstel staat bij Mien 

En d'r dressoir met plastic rozen 

En langs ….  refrein 
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Bericht 3  

Lied : couplet 3 

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar 

In minirok en beatle-haar 

En joelt wat mee met beat-muziek 

Ik weet wel het is hun goeie recht 

De nieuwe tijd, net wat u zegt 

Maar het maakt me wat melancholiek 

Ik heb hun vaders nog gekend 
Ze kochten zoethout voor een cent 

Ik zag hun moeders touwtjespringen 

Dat dorp van toen, het is voorbij 

Dit is al wat er bleef voor mij 

Een ansicht en herinneringen 

Toen ik langs het tuinpad van m'n vader 

De hoge bomen nog zag staan 

Ik was een kind, hoe kon ik weten 

Dat dat voorgoed voorbij zou gaan 

 

 

Gebed 

 

Lied: melodie auclaire de la lune  (licht 18, 2 en 75 1 en 2) 

 

’s Avonds in het maanlicht,  kijk ik even terug 

Op wat leven aanricht, alles gaat zo vlug 

Waar is het gebleven, ’t gaat zo gauw voorbij 

Dus neem ik heel even, ’n ogenblik voor mij 

 

Ga je mee naar morgen, samen door de nacht 

Ik zal voor je zorgen, als je op me wacht 

Laat de wereld doorgaan, let niet op de tijd 

Dit moet even voorgaan, anders krijg je spijt 

 

‘k weet dat elke morgen, alles anders lijkt 

Als je alle zorgen bij het licht bekijkt 

Laat me nou maar even, staren naar de maan 

Morgen zal ik ’t leven, sterk weer binnengaan 

  

 

 

Lezing : psalm 137 afgewisseld met psalm 137 uit ‘psalmen voor nu’ lied  137b 

uit liedboek en korte uitleg 

 

Lees : 1-3 

 

Aan de rivier in Babel zaten wij 

De handen in het haar, ver weg van onze stad 

De instrumenten hingen in een boom; 

Wij huilden. Niemand die nog zin in zingen had 

 

Die ons gevangen hielden vroegen ons 

Hen te vermaken met iets vrolijks. Met een lied 

Zij sloegen ons, wij maakten geen muziek: 

Want zingen, zingen voor de Heer? Dat lukt hier niet 
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De dag dat ik Jeruzalem vergeet 

Vergeet ik ook mijn hand, mijn eigen rechterhand: 

Mijn tong, val droog en stil, als ik niet steeds 

Moet huilen: nooit krijg ik die stad meer uit mijn hoofd 

 

 

Lees: 4-6 

 

Houdt U, mijn Heer, de rekeningen bij? 

Het volk van Edom heeft geroepen om het hardst: 

Wat ons betreft mag heel Jeruzalem 

Verbranden; maak die stad maar met de grond gelijk 

 

Jij, Babels dochter, die niet lang meer heeft 

De dag komt dat er met je afgerekend wordt; 

Gelukkig hij, die doet wat jij ons deed: 

Hij gooit je kinderen kapot tegen de rots 

 

Lees : 7-9 

 

Lied : 137 b   

By the waters of Babylon    Bij de rivieren van Babylon 

We lay down and wept    Lagen wij neer en huilden 

And wept for thee Zion    wij huilden over Sion 

We remember (3x) thee Zion   Wij dachten terug aan Sion 

 

 

Lezing 2: Haggai 2  

Omzien, nu, vooruit zien      

 

 

Korte uitleg 

 

Lied :  zing vecht huil bid….. 

Voor degene in een schuilhoek achter glas 

Voor degene met de dichtbeslagen ramen 

Voor degene die dacht dat ie alleen was 

Moet nu weten, we zijn allemaal samen 

Voor degene met 't dichtgeslagen boek 

Voor degene met de snelvergeten namen 

Voor degene die 't vruchteloze zoeken 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Niet zonder ons 

Voor degene met de slapeloze nacht 

Voor degene die 't geluk niet kan beamen 

Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 

Voor degene met z'n mateloze trots 

In z'n risicoloze hoge toren 
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Op z'n risicoloze hoge rots 

Moet nu weten, zo zijn we niet geboren 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Niet zonder ons 

Voor degene met 't open gezicht 

Voor degene met 't naakte lichaam 

Voor degene in 't witte licht 

Voor degene die weet, we komen samen 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Niet zonder ons 

Niet zonder ons 

 

 

Lezing 3 :  prediker 4   en slot prediker 

 

 

Brief van een jongere aan Prediker 

 

 

Overdenking met foto’s van vroeger (zuiderzee museum) 

 

 

Gedicht Chris  

 

 

Gebed,  op de melodie van ‘hoger dan de blauwe luchten’ 

Titel : voor de mensen die hier wonen’ 

 

Voor de mensen die hier wonen: 

Dat zij hier gelukkig zijn. 

dat ze vrijuit kunnen leven 

en in goede handen zijn. 

Voor de mensen zonder woorden, 

ook al roepen zij U niet, 

Gij kent iedereen bij name 

Lieve Heer, vergeet hen niet. 

 

Voor hun vrienden en familie 

Iedereen die naast hen staat 

dat zij altijd mogen weten 

dat Uw hand hen niet verlaat. 

 

Voor de zieken en ontheemden 

Hier dichtbij en ver vandaan 

Voor de mensen hier gekomen 

Om te bidden in uw naam 
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Ook voor hen die zijn gestorven 

Die van ons zijn heengegaan 

Ook hen willen wij gedenken 

En hen noemen bij hun naam 

 

Dat zij bij u mogen wonen 

Spelen voor uw aangezicht 

In uw huis is plaats voor velen 

Lieve Heer vergeet ons nie 

 

 

 

 

ZEGEN  afgesloten met: Leun op mij 

 

Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt 

Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt 
Leun op mij 

Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn 

Als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn 

Leun op mij 

Kom maar hier en leun op mij 

Kijk niet terug maar kijk naar mij 

Al het wachten is voorbij 

Leun op mij 

Leun op mij 

Als het lijkt alsof niemand om je geeft 

Als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft 
Leun op mij 

En als je hart gebroken is 
Leun op mij 

Kom maar hier en leun op mij 

Kijk niet terug maar kijk naar mij 

Al het wachten is voorbij 

Leun op mij 
Leun op mij 

Kom maar hier en leun op mij 

Kijk niet terug maar kijk naar mij 

Al het wachten is voorbij 

Leun op mij 

Leun op mij 

Leun op mij 

Leun op mij 

 

 

Muziek,  …….. 

 

 

 


