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KERKBOEKJE
Hervormde gemeente Brandwijk

Van:

Datum: 16 december 2012

Dominee: Ds Jongkind

Zingen

Zegen

Naar huis

Gebed

Fijn dat je er was en tot de volgende keer!
 

Stil gebed

Votum en Groet

Tien Geboden

Zingen

Zingen

Zingen

Mededelingen

Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken van d' eeuwenlange nacht,

Een nieuwe dag gaat prijken, met ongekende pracht

Zij, die gebonden zaten, in schaduw van de dood

van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood.

De zonne, voor wier stralen het nachtlijk duister zwicht,

en die zal zegepralen is Christus 't eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

Licht in de duisternis
Onderstaand lied ken je misschien wel. 
Zoek alle woorden die met licht en donker 
te maken hebben en zet er een streepje onder
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Preek

Bijbellezen
 

Dit staat in:
       Oude Testament
       Nieuwe Testament

Collecte

Zingen

Zingen

Gebed

Advent 3

Advent betekent ‘verwachten’ of ‘uitzien naar’.
Als het donker is kijk je uit naar het licht. Dat is als 
de Heere Jezus komt ook zo. Johannes treedt in de 
Bijbel op als de korte schemer in de vroege morgen 
en de Heere Jezus, het Licht,  komt er gelijk 
achteraan.

De laatste 4 weken voor kerst zijn adventsweken. 
Vandaag is het de derde adventzondag.

Er gebeurt heel veel in hoofdstuk 1 en 2 
van Lukas. Kun jij wat dingen opschrijven 
(tip: kijk naar de kopjes in je Bijbel)

"Jongens en meisjes, wat duurt een 
nacht lang! Jullie weten dat misschien
niet, want dan slapen jullie. Als je slaapt 
is de nacht zo voorbij. Maar wanneer je 
ligt te hanenwaken duurt de nacht lang. 
Zieken en oude mensen denken dat dikwijls: 
"Wat duurt de nacht lang". 
 
Maar wanneer het eenmaal ochtend is geworden 
(zeker in het oosten is dat het geval) is het ook 
meteen licht. In het oosten duurt de schemer 
maar kort.

Dat is als de Heere 
Jezus komt ook zo. 
Johannes treedt in de 
Bijbel op als de korte 
schemer in de vroege 
morgen en de Heere 
Jezus komt er gelijk 
achteraan.

Een paar eeuwen 
hebben er geen 
engelen of profeten 
gesproken.
Het was donker!

Trek lijnen:
Oude Testament
Nieuwe Testament
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