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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom 
Zingen: Psalm 98: 3 
 
3. Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 98:4 
4. Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Aansteken kaars 2e Advent 
 
Gedicht: 
Twee kaarsen als een teken, 
als lichtjes in de nacht. 
Zo laat God aan ons weten: 
Ik geef je nieuwe kracht. 
 
Zingen: lied van Advent 433: 1, 4 en 5 
1. Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria’s kind. 
 
4. Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 
 

5. Lof zij God in ‘t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 
Liturgische schikking 2e Advent 
 
Zingen: Lied 833 
Neem mij aan zoals ik ben, 
druk uw zegel op mijn hart 
en leef in mij (2x) 
 
Gesprek met kinderen  
Project Kindernevendienst Advent 
 
Zingen: (melodie Lied 469) 
 
Ik zing van licht dat God ons geeft:  
het levenslicht voor al wat leeft.  
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?  
Wie geeft het aan de mensen door?  
  
Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 
Zo spreekt de hemel met haar stem 
en het wordt feest in Betlehem. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schriftlezing: Ruth 1:6-19 en 4:13-17 
 
Zingen: Lied 787 
1. Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten, 
en dwing mij niet mijn weg terug te gaan, 
ik heb ‘t verleden achter me gelaten 
en altijd, altijd zal ik naast je staan. 
 
2. Als jij niet thuis bent, zal ik op je wachten, 
en waar jij gaat, ik wijk niet van je pad, 
waar jij je rust neemt, zal ik overnachten, 
in jouw bestaan ligt dat van mij vervat. 
 
3. Jouw volk is mijn volk, daarbij wil ik wonen, 
jouw God is ook mijn wondervolle God. 
En waar jij sterft zal ook mijn einde komen; 
ten slotte treft ons één en ‘t zelfde lot. 
 
4. Waar jij je laatste rustplaats eens zult vinden, 
begraaft men mij, nog steeds je bondgenoot. 
Geen mens kan deze liefde ooit ontbinden, 
daar komt geen einde aan dan door de dood. 
 
Verkondiging 
 



 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel 
 
Antwoordlied:  Psalm 149: 1, 2 en 3 
(Populus Sion): 
 
1. Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
2. Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaderen. 
De heilige reien naderen. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in ‘s Heren heiligdom. 
 
3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Wees verheugd, die de Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht 
en roem zijn grote macht. 
 
DIENS VAN BEVESTIGING 
 
Presentatie 
Opdracht 
Gelofte 
Bevestiging 
 
Zingen: Lied 360: 1 -4  
1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,  
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;  
vervul het hart dat U verbeidt,  
met hemelse barmhartigheid.  
 
2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt  
de grote Trooster in de tijd,  
de bron waaruit het leven springt,  
het liefdevuur dat ons doordringt.  
 
3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud,  
o hand die God ten zegen houdt,  
o taal waarin wij God verstaan,  
wij heffen onze lofzang aan.  

4. Verlicht ons duistere verstand,  
geef dat ons hart van liefde brandt,  
en dat ons zwakke lichaam leeft  
vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 
Vredegroet 
 
 
DIENST VAN GEDACHTENIS 
 
In memoriam Anna Twijnstra - Wierda 
 
Zingen: Lied 377: 1, 4  en 7 
1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
- mij riep en zelf U gaf voor mij - 
o Lam van God, ik kom. 
 
4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij - 
o Lam van God, ik kom. 
 
7. Zoals ik ben: dat ik uw naam 
nu al, met alle heiligen saam, 
en eens ook voor uw troon beaam - 
o Lam van God, ik kom. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 418: 2 en 4 
2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, - 
vruchtbaar in de Heer. 
 
4. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
Zegen (3x Amen) 
 
Orgelspel 


