
Liturgie voor zondag 10 december 2017 
Tweede zondag van  Advent 

  
Muziek vooraf 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek als voorbereiding op de 
dienst. 
  
Ter overdenking:  

Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn 

paden!” Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te 

laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.   

Mc 1:1-8 (dagtekst Taizé)  

  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Psalm (NLB) 149: 1, 3  
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. 
  
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 roemt zijn grote macht. 
  
Begroeting en bemoediging 
Vg:   De Heer zij met u. 

Gem:  OOK MET U ZIJ DE HEER. 

Vg:   Onze hulp is in de naam van de Here God, 

Gem:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 

Vg:   die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Gem:   EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN  

  HANDEN. 

Vg:  Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Gem: AMEN      

       Gemeente gaat zitten 

  
Welkom en inleiding. 
  
Zingen: NLB 435: 1, 2 
  
1 Hef op uw hoofden, poorten wijd!  Wie is het, die hier binnenrijdt? 
   Begroet Hem, Heer der heerlijkheid  en Heiland vol barmhartigheid! 
   Hij geeft de wereld 't leven weer. Juich blijde, zing uw God ter eer, 
   loof Hem, die sterk van daad  de deuren binnengaat. 
  



2 Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
   zachtmoedigheid zijn metgezel. 
   Hij draagt een kroon van heiligheid, 
   een scepter van barmhartigheid. 
   Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
   juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
   door Hem geschiedt Gods raad, 
   zijn heerschappij bestaat! 
  
Gebed 
  
Zingen: NLB: 473: 1, 2  
 1 Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, 
   zoals er was gesproken door der profeten mond. 
   En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien 
   in 't midden van de nacht. 
  
2 Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad, 
   is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad. 
   Maria was bereid, toen Gabriël haar groette 
   in 't midden van de tijd. 
  
Schriftlezing: Lucas 1: 26-33     
        
Zingen: NLB 157a: 1, 2  
1 Mijn ziel maakt groot de Heer,mijn geest verheugt zich zeer, 
   want God heeft mij, geringe, die Hem als dienstmaagd dien, 
   goedgunstig aangezien; en deed mij grote dingen. 
  
2 Van nu aan, om wat Hij, de sterke, deed aan mij, 
   zullen mij zalig prijzen alle geslachten saam 
   want heilig is zijn naam, Hij zal zijn trouw bewijzen. 
  
Schriftlezing: Lucas 1: 34-38            
  
Zingen: NLB157a: 3, 4  
3 Zijn arm verstoot met kracht de groten uit hun macht, 
   de vorsten van hun tronen; maar Hij maakt kleinen groot 
   en zal met overvloed de hongerigen lonen. 
  
4 Hij heeft het lang voorzegd: aan Israël, zijn knecht 
   zal Hij genade schenken, en Hij zal Abraham 
   en al wie na hem kwam in eeuwigheid gedenken. 
  
OVERDENKING  
  
Zingen: NLB 968, als geloofsbelijdenis (staande) 
1 De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, 
   geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, 
   dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar Bruidegom. 
  Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om. 
  
2 Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, 
  als kinderen van één Vader; één doop, één Geest, één woord. 
   Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. 
   Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs. 
  
3 Al heeft men haar geteisterd, al wordt zij onderdrukt, 
   door dwalingen verbijsterd, door strijd uiteengerukt, 
   de stem der martelaren roept uit: o Heer, hoe lang? 



   De nacht is vol gevaren, de morgen vol gezang. 
  
4 In 't woeden aller tijden is nooit het lied verstomd, 
   Gods hoede zal ons leiden, de volle vrede komt! 
   Geloven wordt aanschouwen, als uit de hemel daalt 
   de bruid, de hoge vrouwe, de kerk die zegepraalt. 
  
5 Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, 
   met alwie overwonnen, alwie zijn trouw geweest. 
   Bewijs ons uw genade,  dan zingen wij bevrijd 
   de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid. 
 
Bericht van overlijden 
Zingen 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
   
Dankgebed en voorbede 
  
Collectes 
De eerste is voor de Diaconie, de tweede is voor de toerusting van vrijwilligers in het pastoraat.. 
  
Slotlied: NLB 440: 1, 2,  4  
1 Ga, stillen in den lande, uw Koning tegemoet, 
   de intocht is ophanden van Hem die wonderen doet. 
   Gij die de Heer verwacht, laat ons vóór alle dingen 
   Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht. 
  
2 Vat moed, bedroefde harten, de Koning nadert al. 
   Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal. 
   Er is weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden, 
   in 't woord laat Hij zich vinden, in avondmaal en doop. 
 
 4 Gij schenkt met volle handen, die zelf de armoe draagt. 
   Gij maakt uzelf te schande, die steeds naar zondaars vraagt. 
   Wij willen, groot en klein, die 't al van U ontvingen, 
   U ons hosanna zingen en eeuwig dankbaar zijn. 
  
Zegen     gemeente zingt Amen 
  
 
Uitleg van de symbolische schikking 
Thema: ‘Sporen van licht zoeken’ 
Symbolen: kronkels, wortels en rode rechte takken.  
De gekronkelde takken met daar doorheen vervlochten de   
rode takken van de kornoelje, verwijzen naar de rode kleur van de Heilige Geest. 
Zoeken naar sporen van licht op de kronkelwegen van het  
leven. Zoeken naar rechte paden, houvast vinden, geworteld raken, voor groei vanuit de diepte, van 
binnen uit en de Geest die voorgaat als een vuur in de nacht. 
  
 
 
 


