Dienst op Advent I
waarin Gera Mateman afscheid neemt van haar kerkelijk werk in Ommen.
29 november 2020
Gereformeerde Kerk te Ommen

Voorgangers:
Organist:
Lector:
Kindernevendienst:
m.m.v.

Gera Mateman en Hans Baart
Lydia Volkerink (dienst) en
Hetty de Lange
Berthilde Baarslag
het kinderkoor Een vrolijk geluid
en Bert Schuttert (orgel) met Andries Martens (bugel)

DIENST VAN HET BEGIN
Een lied over de schepping
Welkom door de lector
‘Handdruk’ aan Gera en Hans
Aansteken van de kaars
*Aansluitend: adventslied 462: 6 (zanggroepje)
Bemoediging en groet
Gebed bij deze dienst
Kinderkoor | God van licht
In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
Refrein:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,waar U woont,waar U woont.
Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
(Refrein)
Bridge 4x:
U schijnt feller dan de sterren. Heer,
U leidt ons door de storm.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust.
(Refrein) Waar U woont.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Aandacht voor de kinderen
Lezing van Psalm 8 (NBV)
Kinderkoor | Als ik aan U denk
Als ik aan U denk, dan wordt mijn hart zo blij en vrolijk.
Als ik aan U denk, als ik aan U denk,
dan wordt mijn hart zo vrolijk.
Als ik aan U denk, dan springt mijn hart op,
Als ik aan U denk, dan schijnt de zon.
Ja, als ik Heer, ja, Als ik aan U denk
Overdenking
Bert en Andries | Medley van twee adventsliederen

DIENST VAN DE TOEWIJDING
Pastorale afkondigingen
Liturgisch afscheid van Gera
Lied/Psalm 90: 8 (zanggroep)
Voorbeden
Kinderkoor | Straal en schitter
Straal en schitter
straal en schitter want als
je liefde deelt met de mensen om je heen
straalt en schittert iedereen (2x)
De liefde is door God geschapen
zij geeft vrede brengt geluk
zij laat je lachen laat je stralen
Zij is perfect zij kan niet stuk

Straal en schitter….
Kijk door de ogen van de liefde
Wat ga je doen, zing maar: Ik ga…
(deze zin mag je zelf gaan bedenken en natuurlijk zingen)
wat fantastisch ja wat gaaf (uit volle borst zingen)
Straal en schitter…. (2 x)
straalt en schittert iedereen
straalt en schittert ………………… Iedereen

Aandacht voor de collecten

WEGZENDING EN ZEGEN
Lied 423
Zegen

TOESPRAKEN
Johan Schinkelshoek spreekt namens de kerk
Kinderkoor | Het allerleukste liedje
Ik ken een heel leuk liedje
en het maakt me blij.
Het is vaak op de radio
en het past heel goed bij mij.
Het liedje blijft zo hangen.
‘t Is een leuke melodie,
maar het gaat ook ergens over,
nee, vervelen doet het niet.
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh"
Dit liedje maakt me happy en, echt,
het voelt zo goed.
Het maakt mij altijd vrolijk
en geeft mij weer nieuwe moed.
En zit ik er doorheen,
dan zet ik mijn speakers aan.
Dan luister ik dit liedje
en kan ik er tegenaan.
Want God zegt over jou over mij,
iets bijzonder en dat maakt mij blij,
Hij zegt:
"Groter dan een berg, zo hoog,
mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan,
is hoeveel Ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben Ik er weer."
Dit allerleukste liedje is er voor iedereen.
Ja, het geldt dus ook voor jou:

‘je bent niet meer alleen’.
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet.
Herinner je dan telkens weer:
‘Hij maakt alles goed’.
(AANLOOP REFREIN)
REFREIN 2X:
“Groter dan een berg, zo hoog,
mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan,
is hoeveel Ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben Ik er weer.
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou.”

Kest Jelsma spreekt namens de collega’s
Kinderkoor | Sta eens even op
Sta ’s even op als je Jezus liefhebt.
Sta ’s even op als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.
Geef elkaar de hand als je Jezus liefhebt.
Geef elkaar de hand als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken dat je van Hem houdt.
Draai ’s even rond als je Jezus liefhebt.
Draai ’s even rond als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken dat je van Hem houdt.
Spring ’s in de lucht als je Jezus liefhebt.
Spring ’s in de lucht als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken dat je van Hem houdt.
Ga ’s even zitten als je Jezus liefhebt.
Ga ’s even zitten als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken dat je van Hem houdt.
Joaline Breteler spreekt vanuit het pastorale werk
Hierna spelen Bert en Andries ‘U zij de glorie’

