
Liturgie voor zondag 16 december 2018 
  
Muziek vooraf 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. 
Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek, als voorbereiding op de 
dienst 
  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en Zingen: AWNIV 13: 1, 2, 3 
1  Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
 dromen van vrede voor mensen van heden. 
 Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
 En weer in geuren en kleuren verhalen 
 wat wij al weten uit oude verhalen: 
 Herders en sterren, een stal en een kind, 
 omdat het kerstfeest weer begint. 
  
2  Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
 Dromen als 't moet dat Hij komt voorgoed! 
 Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
 Iedere week weer een licht ontsteken, 
 vlammen van vuur voor de komende weken, 
 tekens van hoop in de duisternis, 
 omdat het bijna kerstfeest is. 
  
3  Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
 dromen van vrede voor mensen van heden. 
 Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
 Niet als een kind en niet in een kribbe 
 maar als een vredevorst hier in ons midden, 
 dan is er nergens verdriet meer of pijn, 
 dan zal het altijd kerstfeest zijn. 
 Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
 dromen van vrede voor mensen van heden. 
 Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
  
Votum en groet 
V: De Heer zij met u.  
G: Ook met u zij de Heer.  
V: Onze hulp is in de Naam van de Here God  
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,  
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
G: en niet loslaat het werk van zijn handen.  
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God  
     de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
G: Amen     (gemeente gaat zitten)      
 
Zingen: NLB 149: 1, 2 
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. 
 
Welkom 
 
Aansteken  van de derde adventskaars 
 
Zingen: NLB 146: 1, 3 
1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
   zing die u het leven geeft. 
   Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
   zing voor Hem zolang gij leeft. 
   Ziel, gij zijt geboren tot 
   zingen voor de Heer uw God. 
  
3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
   heil die God ter hulpe riep. 
   Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
   God is trouw aan wat Hij schiep. 
   Wat in hemel, zee of aard 
   woont, is in zijn hand bewaard. 
 
Gebed 
 
Zingen: NLB 488: 1 t /m 5 
1 In den beginne was het woord, 
   op aarde is zijn stem gehoord 
   die spreken wil tot elk geslacht, 
   Hij werd geboren in de nacht. 
  
2 Hij werd geboren in de nacht 
   die al het licht heeft voortgebracht, 
   aan zon en maan zijn teugel legt, 
   Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 
  
3 Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 
   op Hem wordt alle last gelegd, 
   Hij woont temidden van het kwaad, 
   Hij troont in onze lage staat. 
  
4 Hij troont in onze lage staat 
   waar al wat leeft verloren gaat, 
   Hij kwam toen niemand naar Hem riep, 
   dit licht dat zoveel luister schiep. 
  
5 Dit licht dat in het duister sliep 

   is God die ons bij name riep, 
   Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
   in den beginne was het woord. 
 
Lezing: Jesaja : 52: 7 -  10 
 
 



 
Zingen: ELB 105 1, 2 
1 't Licht dezer wereld is reddend verschenen, 
't Woord, dat voor eeuwen bij God was, werd vlees. 
Christus komt mensen met God weer verenen, 
zondaars verlossen van oordeel en vrees. 
Hemelen, wilt uw gezangen ons lenen, 
't Licht dezer wereld is reddend verschenen. 
't Licht dezer wereld is reddend verschenen. 
  
2 Christus daalt neder, geslaakt zijn de banden; 
d'Eniggeboor'ne des Vaders bevrijdt. 
't Lied der verlossing weergalmt langs de stranden 
Dat nu heel de'aard Hem als Redder belijd'. 
Dat aller harten van dankbaarheid branden! 
Christus daalt neder, geslaakt zijn de banden. 
Christus daalt neder, geslaakt zijn de banden. 
 
Lezing:  Johannes 1: 1 - 14 
 
Zingen: NLB 476: 1, 2, 3, 4 
1 Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
   Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
   Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
   Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis. 
  

2 Christe Kyrie-leison, laat ons zingen blij, 
   daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij. 
   Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 
   van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. Kyrieleis. 
  
3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
   dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
   'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
   Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'  Kyrieleis. 
  
4 Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land, 
   zij zochten onze Here met offerand'. 
   Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 
   te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis. 
 
Prediking 
 
Zingen: NLB 486: 1, 4 
  
1 Midden in de winternacht ging de hemel open; 
die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied; herders, waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
  
4 Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister, 
want de nacht is niet meer ver, bode van de luister, 
die ons weldra op zal gaan; herders, blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim bam, laat de trom, rom rom, 
kere om, kere om, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
  
Gebeden 



 
Collecte: 1e voor de Diaconie, 2e voor de Kerk 
 
Slotlied 487: 1, 2  
1 Eer zij God in onze dagen, eer zij God in onze tijd. 
   Mensen van het welbehagen, roep op aarde vrede uit. 
   Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. 
  

2 Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. 
   Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. 
   Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. 
  
Wegzending en zegen 
Zegen       Gemeente zingt: Amen, amen 

  
 
 


