
Liturgie voor zondag 3 december 2017 
Eerste 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 moment is gekomen dat u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons 
meer nabij dan toe wij tot geloof kwamen’. (Romeinen 13:11). 
  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 462: 1, 2, 4, 6 
1 Zal er ooit een dag van vrede,  
   zal er ooit bevrijding zijn 

   voor wie worden doodgezwegen  
   levenslang gebroken zijn? 
  

2 Zal er ooit een blijvend heden  
   vol van goede vrede zijn 

   waar geen pijn meer wordt geleden: 
   en het leven nieuw zal zijn? 
  

4 Zie de sterren aan de hemel  
   waar het duister van de nacht 
   door hun schijnsel wordt verdreven  
   tot een nieuwe dag die lacht. 
  
6 Zoals sterren mensen melden  
   dat geen nacht te donker is 
   zal een kind ons komen redden   
   dat het licht der wereld is. 
  

Groet: 

Vg:  De Heer zij met u. 

Gem: OOK MET U ZIJ DE HEER. 

  

Bemoediging: 

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. 

Gemeente: AMEN  



  

Zingen: NLB 130:1, 3 

1 Uit diepten van ellende  roep ik tot U, o Heer. 
   Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. 
   O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. 
   Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here red! 
  
3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. 
   Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. 
   Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 
   blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 
      

      Gemeente gaat zitten 

Woord van welkom 
  
Inleiding 
   
Kyrië-gebed 
  
Zingen: NLB 439: 1, 2  

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. 
  

2 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, - bekeer u nu, verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u. 
  

Gebed om de Heilige Geest 
  

Lezen:  Jesaja 40: 1 - 11 (Bijbel in Gewone Taal) 
  
Zingen:  NLB 440: 1, 2 
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. 
  
Lezen: Matteüs 21: 1 - 11 (Bijbel in Gewone Taal) 
  
Zingen:  NLB 438: 1, 2, 3 
1 God lof! Nu is gekomen Gods aangename tijd: 
de Koning onzer dromen, de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, in onze wereld binnen, 



om hier te overwinnen de duivel en zijn macht. 
  
2 Hij wilde zich verlagen en daalde van zijn troon; 
een ezel mag Hem dragen, Hem sieren staf noch kroon. 
Hij wil zijn koningsmacht en majesteit verhullen, 
om nederig te vervullen wat God van Hem verwacht. 
  

3 Gij machtigen der aarde, 't is uit met Gods geduld, 
zo gij Hem niet aanvaarden, Hem niet aanbidden zult. 
Wie in hun trots en waan zich tegen Hem verheffen, 
die zal zijn gramschap treffen, die doet Hij ondergaan. 
  

Overweging  
  

Zingen:  NLB 836: 1, 2, 4 
1 O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. 
   Wijs ons de weg der zaligheid,  
   en laat ons hart, door U geleid, 
   met liefde zijn vervuld, met liefde zijn vervuld. 
  

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  
   als eenmaal bij de zee. 
   Geef dat ook wij uw nodend woord 
   vertrouwen, volgen ongestoord, 
   op weg gaan met U mee, op weg gaan met U mee. 
  

4 Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis. 
   Neem van ons hart de vrees, de lust, 
   en maak ons innerlijk bewust  
   hoe schoon uw vrede is, hoe schoon uw vrede is. 
  

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
  

Kollektes 
De eerste is voor de Diaconie, de tweede voor de wijkkas. 
  
Zingen:  NLB 552 
1 Dit is een dag van zingen! Voorgoed zijn wij bevrijd. 
   Gods kracht zal ons omringen, zijn liefde duurt altijd. 
   Ontsloten is de poort scharnierend op de vrede, 
   wij mogen binnentreden en leven ongestoord. 
  

2 Zijn intocht werd tot teken, tot hoeksteen van het recht; 
   van vrede kwam Hij spreken, van leven warm en echt. 
   Gezegend is zijn Naam. Hij heeft aan ons zijn leven 
   en liefde doorgegeven tot grond van ons bestaan. 
  

3 Dit is een dag van zegen, een dag van feest en licht, 
   van palmen hoog geheven, van zon en vergezicht. 
   Geef ons vandaag de moed het met uw Naam te wagen, 
   uw vrede uit te dragen. Loof God, want Hij is goed! 
  
Zegen, gemeente zingt: Amen, amen. 



  
 
 

  
Uitleg van de symbolische schikking 
Het thema voor Advent en Kerst is "sporen van Licht". 
De schikkingen in de Adventstijd vormen een opbouwschikking, elke week komt er 
één krans bij en wordt er een extra kaars aangestoken. De vier stokken zijn een 
verwijzing naar de vier Adventsweken. Vier is ook het getal van de aarde n.l. de vier 
windstreken.  
Symbolen in deze schikking zijn: Vijgen en groen. 
‘Leer van de vijgenboom deze les, zo gauw zijn takken uitlopen weet je dat de zomer 
in aantocht is’. (Math. 24-32). 
De vele zaden zijn een beeld van vruchtbaarheid, toekomst en hoop. Een kaars 
ontsteken in de nacht. Sporen ontdekken, met open ogen zien wat echt is en waarde 
heeft, vrucht dragen in het Licht van God. 
  
 


