
Liturgie zondag 9 december 2e advent 
 

Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziekstuk, gespeeld op orgel of vleugel. 

Luiden van de klok        

Als de voorganger op staat, staan allen op en zingen: 
NLB 80: 1 en 2 
1 O God van Jozef, leid ons verder, 
   hoor ons en wees weer onze herder; 
   gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
   Waak op, o Held, wij worden moe; 
   laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
   doe ons opstaan en help ons weer. 
  

2 Wek op uw kracht en kom bevrijden 

   uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
   Die troont daar op de cherubim, 
   gedenk uw dienaar Efraïm, 
   laat zijn gebed niet onverhoord! 
   Herder Israëls, leid ons voort! 
  
Bemoediging en Groet 
Vg: De Heer zij met u        
A: Ook met u zij de Heer 
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: Die door zijn liefde niet anders kan dan vasthouden met wie en met wat hij is begonnen 
A: die ons steeds weer laat leven met hart en ziel 
Vg: Laat ons o Heer Uw liefde zien 
A: En geef ons Uw heil 
Vg: Leer ons verlangen naar de komst van uw heil 
A: En help ons de weg van omkeer te gaan. Amen  
  

Zingen: NLB 80: 7 
7 Dan zullen wij niet van U wijken, 
   uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
   uw naam is ons als uw gelaat: 
   een sterrenbeeld, een dageraad. 
   Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
   doe ons opstaan en help ons weer.    (Gem. gaat zitten)     
                                
Inleiding op de dienst en aansteken twee adventskaarsen 
  

Zingen: NLB 463: 1 en 3 
1 Licht in onze ogen,   

redder uit de nacht 
geldt uw mededogen 

nog wie U verwacht? 
  

Gebed 
  
Zingen: NLB 463: 2 en 6           
2 Als der mensen trooster   

roepen wij U aan: 
noem de namelozen 

met een nieuwe naam! 
  
  
Weg om te gaan 
  

3 Herder, wil behoeden, 
wie in 't duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
Licht, dat stralen zal! 
  
 

6 Kyrie eleison, 
dat Gij U erbarmt, 
onze kille koude 

met Uw licht verwarmt! 



Zingen: NLB 463: 5 en 7 
5 Regen uw gerechtigheid    

en bevrucht de aard, 
tot de trouw ontkiemt en 

vrede bloeien gaat! 
  

  

Lezen: Maleachi 3: 1-5 en Lucas 3: 1-6 
  
Zingen: NLB 463: 4 en 8    
4 Bloesem in de winter, 
roze dageraad, 
wees ons teken dat de  
zon verschijnen gaat! 
  
 

  
Preek 

Meditatieve orgel muziek 

  
Zingen: NLB 456b: 1, 2, 6 en 8 
1 Kwam van Godswege 

   een man in ons bestaan, 
   een stem om te getuigen, 
   Johannes was zijn naam. 
   Man van Godswege, 
   Johannes was zijn naam. 
  

2 Zo staat geschreven: 
   de heuvel moet geslecht, 
   geen kwaad mag zijn bedreven, 
   maak alle paden recht. 
   Zo staat geschreven: 
   maak alle paden recht. 
  
6 Deel met elkander 
   het brood van alledag, 
   opdat in u de ander 
   Gods heil aanschouwen mag. 
   Deel met elkander 
   het brood van deze dag. 
  

8 Volk uitverkoren 

   om in het licht te staan, 
   een kind wordt u geboren, 
   Messias is zijn naam. 
   Kind ons geboren, 
   jouw licht zal met ons gaan. 
  
Gebeden 
Inzameling van de gaven 1e  voor de diaconie, 2e: PKN 
Collecte Pastoraat, toerusting van vrijwilligers in pastoraat.  
  

Zingen: OLB gezang 125: 1, 3 en 5 
 1 O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

7 Christe eleison, 
nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 

dat Gij spoedig komt! 

8 Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 



  

3 O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
  

5 O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
  
Zegen: gemeente zingt: Amen, Amen    
  
 


