Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt
Algemeen
De voorgestelde liederen zijn gekozen uit het Liedboek van de Kerken (LvdK), uit de bundel
Tussentijds (TT) en uit Liederen en Gebeden uit Iona en Glasgow (Ionabundel).
Bij elke dag, behalve de zondag, staat een bijbeltekst en een lied. Daarnaast staan er in het Liedboek
en Tussentijds nog een aantal mooie adventsliederen.

Aanvangslied
Eerste week van de Advent:
tweede week:
derde week:
vierde week:

TT lied 9: 1 en 2;
TT lied 9: 1, 2 en 7;
TT lied 9: 1, 2, 7 en 8;
TT lied 9: 1, 2, 7 en 9.

LvdK gez. 125: 1
LvdK gez. 125: 1 en 2
LvdK gez. 125: 1, 2 en 3
LvdK gez. 125: 1, 2, 3 en 4

Gebed (waarin een aantal thema's uit de bundel samenkomen)
Advent vieren betekent
tegen alles geloven
dat er een toekomst is
en daarom bidden wij:
Heer, onze God,
maakt ons waakzaam en oplettend
in de verwachting van uw komst.
Bevrijd ons van alles dat ons afhoudt
van leven zoals u dat bedoeld heeft.
Maak ons bereid ons te concentreren
op de dingen die er werkelijk toe doen.
Geef ons vertrouwen
dat uw licht ons zal leiden
zodat we met open ogen in de wereld
durven staan,
eenvoudig en met liefdevolle aandacht
voor alles dat ons onderweg
met elkaar en met anderen
tegemoet komt aan
angst, verdriet en vragen,
maar ook aan vreugde, liefde en hoop.
Geef ons adem om te blijven zingen
alle dagen van ons leven.
Help ons gelukkig te zijn
vanwege de belofte van uw toekomst
dat de nacht ten einde is en de dag naderbij komt.
Zo vragen wij u in Jezus' naam.
Amen.

Voorbede
Tussentijds lied 16 is als het ware een lange voorbede van een tiental coupletten die niet alleen
gezongen, maar ook gelezen kunnen worden.

Voorstel voor een viering
Aansteken van de kaars(en)
Lied Tussentijds 9: 1 (zie boven)
Gebed (zie boven)
Lied Tussentijds 9: 2 (3 en 4) (zie boven)
Bijbellezing bij de gekozen meditatie (zie overzicht)
Moment van stilte
Lezing van meditatie uit Dichterbij
Moment van stilte – met de mogelijkheid de bij de meditatie horende foto te bekijken
Voorbede (zie boven)
Lied bij de gekozen meditatie (zie overzicht)
Zegen(bede)
Tijdens of na de viering ruimte voor gesprek

Dichterbij dan je denkt – Liederen en teksten
Dichterbij dan je denkt
Lied: Tussentijds 133
Tekst: Lucas 21, 25 – 28

Kijken of zien
Lied: LvdK gezang 71
Tekst: Lucas 17, 11 – 19

p. 11
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij

p. 13
Jezus, wandelend langs de wegen

Over de ontroering en de vergankelijkheid p. 15
Lied: 392
Tekst:1 Kor. 15, 35 – 43

Vijgenboom
Lied: LvdK gezang 23
Tekst: Micha 4, 1 – 5

Zien wat er is
Lied: LvdK gezang 162

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

p. 17
Het zal zijn in het laatste der tijden

p. 19
Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen.

Tekst: Matteüs 25, 37 – 40

Dapper door!
Lied: LvdK gezang 130
Tekst: 2 Tim. 4, 7 en 8

Dopen
Lied: LvdK gezang 162

p. 21
De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver.

p. 25
Kwam van Godswege een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen, Johannes was zijn naam.

Tekst: Matteüs 3, 1 – 6

Loslaten
Lied: LvdK gezang 477

p. 27
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht.

Tekst: Pred. 3, 1 – 8

Volhouden
Lied: Tussentijds 175

p. 29
Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht.

Tekst: Psalm 40, 1 – 11

Reisgenoten
Lied: Tussentijds 210

p. 30
Samen op de aarde, dat beloofde land.
God zal ons bewaren, want Hij houdt in stand

Tekst: Pred. 4, 9 – 12

Rusten
Lied: LvdK gezang 489
Tekst:Psalm 8

Sterk

p. 33
Een mens te zijn op aarde, is eens voorgoed geboren zijn

p. 35

Lied: LvdK gezang 132
Tekst: Psalm 147, 1 – 8

Addergebroed!

Er is een roos ontloken uit barre wintergrond

Lied: LvdK gezang 126

p. 38
Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor:

Tekst: Jesaja 40, 3 – 5

reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door.
zie p. 37

Addergebroed?
Lied: Tussentijds 178
Tekst: Jesaja 11, 1 – 9a

Elastiekjes achter je oren
Lied: LvdK gezang 92
Tekst: 1 Kor. 13

Vrome wensen
Lied: LvdK gezang 488B
Tekst: Pred. 5, 1 – 6

Wakker
Lied: LvdK gezang 62

p. 39
De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
zie p. 9
p. 41
Al kon ik alle talen spreken van hemel en aarde
p. 43
Zolang er mensen zijn op aarde
p. 45
Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft.

Tekst: Marcus 13, 33 – 37

Zien en zijn
Lied: Ionabundel, lied 13

of: Tussentijds 162

p. 47
Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
(Waar vriendschap is en liefde, daar is God).

Tekst: Psalm 139, 2 – 18

Brood
Lied: LvdK Psalm 121
Tekst: Marcus 6, 34 – 42

Vrolijke musici
Lied: LvdK gezang 49

p. 51
Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan

p. 53
De vogels van de bomen die lopen door de lucht
als vederlichte dromen, zij wonen in het licht.
(Alle verzen, aantal verzen naar keuze of de verzen 1-5; 8-11)

Tekst: I Kronieken 16, 7 – 10

Raar
Lied: Tussentijds lied 178
Tekst: Marcus 6, 7 – 13

Vriendschap

p. 55
De Geest van God waait als een wind

p. 57

Lied: LvdK gezang 482
Tekst: Romeinen 15, 4 – 7

Twee oevers
Lied: LvdK psalm 65: 1 en 6
Tekst: Psalm 62

Bruggenbouwers
Lied: LvdK 481: 1 en 2
Tekst: Filippenzen 2, 1 – 4

De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop

p. 59
De stilte zingt u toe, o Here

p. 61
O grote God die liefde zijt

