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voorbereiding 
 
welkom 
zingen: lied 441:1 
Hoe zal ik U ontvangen, 
 wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen,  
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld,  
Verlicht mij, dat ik weet 
Waarmee ik U moet eren,  
U waardig welkom heet. 
 
stil gebed 
 
V: De Heer zij met U 
A: Ook met u zij de Heer 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Drempelgebed 
 
zingen: lied 441: 7, 10 
7. Waarom u zorgen maken,  
 met vragen, dag en nacht. 
Hoe u Hem zult ontvangen  
met uw gebrek aan kracht? 
Hij komt, Hij komt met liefde,  
wil zo graag bij u zijn. 
Want Hij weet van uw grieven, 
en Hij stilt alle pijn. 
 
10. Hij zal de wereld richten, 
Berecht wie Hem bevocht. 
Genadig zal Hij lichten 
Voor wie Hem heeft gezocht. 
Kom haastig, licht der wereld, 
En leid ons allemaal 
Uw grote vreugde binnen, 
Uw feest, uw liefdesmaal. 
 
Aansteken van de 4e adventskaars 
daarbij leest een kind het gedichtje: 
 
Een vuur is warm, een vuur geeft licht en kijk: 
het wordt steeds meer.  
Zo krijgt de vrede een gezicht,  
wij wachten op de Heer.  
Vier kaarsen schijnen in de nacht,  
het wonder is dichtbij.  
Het kind dat zo lang werd verwacht,   
maakt alle mensen blij. 

Zingen: lied 433:1 
1.Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland kom in onze nacht, 
Licht dat in de nacht begint, 
Kind van God, Maria’s  kind. 

 
toelichting op de liturgische schikking (Lies Hager) 
 
zingen: lied 439:1 
1.Verwacht de komst des Heren,  
o mens bereid u voor: 
Reeds breekt in deze wereld  
het Licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard,  
die God zijn volk zou geven; 
Ons heil, ons eigen leven  
vraagt toegang tot ons hart. 
 
Gebed om ontferming 
 
zingen: lied 919 alle verzen 
1 Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart is verward, leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 
 
2 Want de lichten die wij zelf aan de hemel stelden, 
glinstrend in het zwart gewelf, sterren, ongetelde, - 
al hun glans dooft nochtans, 
dan is heel ons leven door de nacht omgeven. 
 
3 God, is dan wat U verliet uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, doe één ster  
in de nacht ons gloren, of wij zijn verloren! 
 
4 Christus, stille vaste ster, o Gij Licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der onze schreden richten, -
geef ons moed; 't is ons goed 
U te zien, Getrouwe, uw hoog rijk te aanschouwen. 
 

Dienst van het Woord 
gesprek met de kinderen over het plakboek van Lucas 
 
Gebed voor de opening van het woord en verlichting 
met de Heilige Geest 
 
Aansteken lantaarn , projectlied  
(Melodie: ‘Nu daagt het in het oosten’, Liedboek 444) 
Wij bidden om verhalen 
vol hoop en goede moed. 
God laat zijn licht hier stralen, 
Hij komt ons tegemoet. 
 
Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied: 
Zo laat God van zich horen, 
want Hij vergeet ons niet. 



Schriftlezing: Lucas 1: 57-80 
 
zingen: lied 158a, alle verzen 
1.God zij geloofd uit alle macht, 
Hij komt zijn volk bevrijden 
en heeft aan Israël gebracht 
verlossing in zijn lijden. 
Hij heeft zijn teken opgericht: 
verheffing van het aangezicht 
voor heel het huis van David, 
zoals voorlang geschreven stond 
heeft Hij gedacht aan zijn verbond, 
zo doet Hij ons herleven. 
 
2.Bevrijding uit de vijandschap 
de hand van die ons haten, 
gelijk Hij eens gezworen had 
Abraham onze vader, 
opdat wij in rechtvaardigheid 
de Here God zijn toegewijd 
ons leven lang op aarde, 
Zo zult gij voor de Heer uitgaan, 
een stem die Hem de toegang baant: 
bereidt Hem alle wegen! 
 
3.Gij zijt de stem der profetie 
sprekend van mededogen, 
want eens zal ieders oog Hem zien: 
de opgang uit den hoge. 
Gezegend zij de dageraad 
het licht dat weldra schijnen gaat 
voor wie in duister kwijnen. 
Hij zal de schaduw van de dood 
beschamen met zijn morgenrood. 
Op aarde daalt de vrede! 
 

verkondiging 
 
orgelspel 
 
zingen: lied 452 alle verzen 
1 Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt 
Zijn wij in U verzonken, ons hart raakt niet ontsteld, 
Gij leeft en houdt de wacht, wij hebben niets te vrezen, 
De slaap zal ons genezen, Gij waakt de ganse nacht. 
 
2 Die lange nacht, die winter doorstaan wij met geduld 
Wij leven ongehinderd, de dagen zijn vervuld, 
Gij hebt het Woord volbracht, dat feilloos staat 
geschreven 
En keert niet ijdel weder. Uw Licht komt na de nacht. 
 
3 O Hemellichaam, Jezus, dat ieder mens verlicht, 
Wij staan in U te lezen, Gij zijt ons vergezicht. 
De dage raad breekt aan, Uw komst is niet te keren, 
Wil ons d eenvoud leren, leer ons Uw toekomst aan. 
 

 

In memoriam mw. S. Nijkamp-Dijkstra 
 
Na een moment van stilte zingen: 
 
 1.Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
4.Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Gebeden:   
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
slotlied: Lied 445: 1,4 
1 De nacht is haast ten einde, 
de morgen niet meer ver. 
Bezing nu met verblijden 
de heldre morgenster. 
Wie schreide in het duister 
begroet zijn klare schijn, 
als hij met al zijn luister 
straalt over angst en pijn. 
 
4.God lijkt wel diep verborgen 
in onze duisternis, 
maar schenkt ons toch een morgen 
die vol van luister is. 
Hij komt ons toch te stade 
ook in het strengst gericht. 
Zijn oordeel is genade, 
zijn duisternis is licht. 
 
zegen 
 
schaalcollecte bij de uitgang: 50-50 diaconie-kerk. 


