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Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium over Lied 451 

- Welkom door de ouderling van dienst 

 

Intrede 

(allen gaan staan) 

 

-  Stil gebed 

 

-  Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

-  Gebed van toenadering 

V: God, om de dagen die donker zijn, 

 om de twijfels en vragen: 

G: Wees hier aanwezig. 

V: Om de dagen die voorbijgingen, 

 om de dromen die verloren raakten: 

G: Wees hier aanwezig. 

V: Om de mensen die vallen, 

 om het wachten op vrede: 

G: Wees hier aanwezig. 

V: God, om de dagen die donker zijn, 

 om het lange wachten: 

G: Wees hier aanwezig. 

Kom bij ons met Uw licht. 

Hoe ver nog is de nacht? 

Wij wachten op een teken van leven. 

V: Om de dagen die zo donker zijn. 

G: Amen. 

 

 
 

- Lied in de Advent: Lied 463: 1, 2 en 3 

 (allen gaan zitten) 

 

- Aansteken van de Adventskaarsen 

 

- Zingen:   Lied 463: 4 en 5  

 

- Kyrië-gebed, met Lied 463: 8 als responsie 

 

- Waar we anders Gloria zingen, zijn we nu enkele  

   ogenblikken stil. 

 

De Heilige Schrift 

 

- Klein verhaal 

 

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

- Gebed bij de opening van de Schrift 

 

- Schriftlezing: Micha 5:1-4a 
 

51Uit jou, Betlehem in Efrata, 

te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, 

uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël 

zal heersen. 

Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, 

in de dagen van weleer. 
2Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft 

gebaard,worden zijn broeders aan hun lot 

overgelaten. 

Daarna zullen wie er nog over zijn 

terugkeren naar de andere Israëlieten. 
3Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, 

bekleed met de macht van de HEER, zijn God, 

met de majesteit van diens verheven naam. 

Zij zullen veilig wonen, 

want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 
4en hij brengt vrede. 

 

- Zingen: Psalm 80: 1 

 

- Schriftlezing: Lukas 1:57-66 

 

De geboorte van Johannes 
57Toen de dag van haar bevalling was 

aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter 

wereld. 58Haar buren en verwanten hoorden hoe 

barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze 

verheugden zich samen met haar. 59Op de achtste 



dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden 

het Zacharias noemen, naar zijn vader. 60Maar zijn 

moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’ 61Ze 

zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die 

zo heet.’ 62Ze beduidden zijn vader te laten weten 

hoe hij het kind wilde noemen. 63Hij vroeg om een 

schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn 

naam.’ Iedereen was verbaasd. 64En meteen werd 

zijn tong losgemaakt en zijn mond geopend, en hij 

begon te spreken en God te loven. 65Alle 

omwonenden waren diep onder de indruk, en in 

heel het bergland van Judea werden deze 

gebeurtenissen besproken. 66Ieder die het hoorde 

bleef erover nadenken en vroeg zich af: Hoe zal het 

verdergaan met dit kind? Want de hand van de 

Heer steunde hem. 

 

- Zingen:  Lied 464: 1 en 2  

 

- Schriftlezing: Lukas 1:67-79 

 
67Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige 

Geest en sprak deze profetie: 
68‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, 

Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het 

verlost. 
69Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt 

uit het huis van David, zijn dienaar, 
70zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde 

van zijn heilige profeten: 
71bevrijding uit de hand van onze vijanden, 

uit de greep van allen die ons haten. 
72Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze 

voorouders en herinnert Hij zich zijn heilig 

verbond:73de eed die Hij gezworen had aan 

Abraham, onze vader,74dat wij, bevrijd van onze 

vijandenen vrij van angst, Hem dienen zouden, 
75oprecht en toegewijd, ons leven lang. 
76En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: profeet 

van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit 

gaan om de weg voor Hem gereed te maken, 
77en om zijn volk bekend te maken met hun 

reddingdoor de vergeving van hun zonden. 
78Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze 

God zal het stralende licht uit de hemel zich over 

ons ontfermen79en schijnen over allen die in 

duisternis verkeren, in de schaduw van de dood, 

zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg 

van de vrede.’ 

 

- Zingen:  Lied 464: 7 en 8  

 

- Uitleg en verkondiging 

 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen:  Lied 435: cantorij 1 en 2 – allen 4 

 

Gaven en Gebeden  

 

- Aandacht voor Amnesty 

   

- Inzameling van de gaven  

  (digitaal, zie ook Zondagsbrief) 

   

  Rekeningnummer Kerk: 

  NL61 INGB 0000 0188 07 

  Rekeningnummer Diaconie: 

  NL26 INGB 0000 1523 27 

 

- Gebed over de gaven (door diaken) 

 

- Tafelgebed 

 

V. De Heer zij met U 

G. Zijn Geest in ons midden. 

V. Verheft uw harten 

G. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

V. Zegenen wij de Heer, onze God. 

G. Wij zegenen U, Heer, onze God. 
 

- Gezongen door de cantorij 

 

Gij die weet wat in mensen omgaat 

aan hoop en twijfel, drift, plezier, onzekerheid. 

Gij die ons denken peilt 

en ieder woord naar waarheid schat 

en wat onzegbaar onmiddellijk verstaat. 

Gij toetst ons hart 

en gij zijt groter dan ons hart. 

Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht. 

En niemand, of hij heeft een naam bij U. 

En niemand valt of hij valt in uw handen 

en niemand leeft of hij leeft naar U toe. 

Maar nooit heeft iemand U gezien. 

In dit heelal zijt Gij onhoorbaar. 

En diep in de aarde klinkt uw stem niet. 

En ook uit de hoogte niet. 



En niemand die de dood is ingegaan 

keerde ooit terug om ons van U te groeten. 

Aan U zijn wij gehecht. Naar U genoemd. 

Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet. 

Wij gaan de wereld door met dichte ogen. 

Maar soms herinneren wij ons een naam, 

een oud verhaal dat ons is doorverteld, 

over een mens die vol was van uw kracht, 

Jezus van Nazareth, een zoon van Abraham. 

In hem zou uw genade zijn verschenen, 

uw mildheid en uw trouw. In hem zou voorgoed 

aan het licht gekomen zijn hoe Gij bestaat: 

weerloos en zelveloos, dienaar van mensen. 

Hij was zoals wij zouden willen zijn: 

een mens van God, een vriend, een herder, 

die niet te eigen bate heeft geleefd 

en niet vergeefs, onvruchtbaar is gestorven. 

Die in de laatste nacht dat hij nog leefde 

het brood gebroken heeft en uitgedeeld 

en heeft gezegd: Neemt, eet, dit is mijn lichaam – 

zo zult gij doen tot mijn gedachtenis. 

Toen nam hij ook de beker en zei: 

Dit is het nieuw verbond, dit is mijn bloed, 

dat wordt vergoten tot vergeving van uw zonden. 

Als je uit deze beker drinkt, denk dan aan mij. 

Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom 

dit brood en breken het voor elkaar, 

om goed te weten wat ons te wachten staat 

als wij leven hem achterna. 

Als Gij hem hebt gered van de dood, God, 

als hij, dood en begraven, toch leeft bij U, 

red dan ook ons en houd ons in leven, 

haal ook ons door de dood heen, nu. 

En maak ons nieuw, want waarom hij wel, 

en waarom wij niet –wij zijn toch ook mensen. 

(tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers) 

 

- Voorbede 

 

- Stilgebed   

 

- Onze Vader (Lied 191) gezongen door de cantorij  

 

- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

 

 

 

 

- Vredegroet (allen gaan staan) 

 

V.  De vrede van God zij altijd met u. 

G.  En met uw geest. 

V.  Wij wensen elkaar de vrede van Christus 

 

- Gemeenschap van brood en wijn 

 

V.  Brood uit de hemel. 

 Wijn van het Koninkrijk 
 

 
-Tijdens de rondgang klinkt orgelmuziek over Lied 455 
 

 

- Dankgebed 

 

Zending en Zegen  

 

(allen gaan staan) 

 

- Zingen: Lied 444  cantorij:1, 2, 3 

allen:    4 en 5  

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

- Orgelpostludium over Lied 466 

 

 

 

 

 

 


