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Van harte welkom in de kerk 
 

Zondag na zondag komen we dichter bij Kerst. We lezen deze 
zondag van de profeet Micha, die geen goed woord over heeft voor 
wat er aan kwaad plaatsvindt. Als het zo doorgaat, blijft er geen 
steen op de andere. Maar dat kán het laatste woord niet zijn. Er zal 
een dag komen dat de koning van de vrede het voor het zeggen 
heeft, dat zwaarden tot ploegscharen zullen worden omgesmeed (zie 
het beeld op de voorkant van de orde van dienst). 
 

Liturgische schikking Advent 2019  ‘Geef licht!’ 
In de schikking wordt gebruik gemaakt van drie stokken die in een 
driehoek staan. Deze driehoek staat symbool voor ik, jij en God. Om 
de stokken hangen kransen, deze verwijzen naar de voortdurende 
cyclus van begin, einde en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het 
opnieuw kerst; we  ontvangen waarschuwingen en altijd is er hoop 
op een toekomst. De kransen zijn horizontaal geplaatst als verwijzing 
naar het leven op aarde.  
De Bijbelteksten komen uit Micha, in zijn tijd een criticus  van het 
systeem. Micha wees in zijn kritieken naar een hoopvolle toekomst 
en gaf zijn mening over hoe het zou kunnen of zelfs moeten zijn. 
 

Zondag 8 december tweede advent 
‘Hij zal rechtspreken tussen vele volken, terechtwijzen. Oorlogstuig 
wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen’ 
Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek. 
De tweede krans is bedekt met eucalyptusblad. De olie die je daaruit 
kunt winnen is reinigend. De bladen met de opgerolde, scherpe 
punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen 
zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de 
Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot 
nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en is 
daarom alleen al goed. 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert  

ouderling: Janny Jansons 
diaken: Henk Dijk 

lector: Dick Davelaar 
collectanten: Nettie en Wim van Weelden 

koster: Ineke van der Meulen 
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Voorbereiding op de dienst: 
 

- Orgelspel: 'Nu daagt het in het oosten', J. Pachelbel 
 

- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
 

- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
 

- Aansteken van de kaarsen  
 

- Wij zingen Lied 458a  (Zuivere vlam)  3x 

 
  Wij gaan staan 

 
o.   Onze hulp is de naam van de Heer 
g.   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
 
o.   Kom tot ons, God, 
      naar U gaat ons verlangen uit. 
      Wek op uw kracht 
      en schep ons nieuwe adem! 
a.   KOM TOT ONS, GOD, EN WEK UW KRACHT! 
o.   dat Gij ons raakt 
      met de hartslag van uw liefde, 
      en ons geneest met de gloed van uw genade, 
a.   KOM TOT ONS, GOD, EN WEK UW KRACHT! 
o.   dat Gij ons draagt 
      op de vleugels van uw vrede 
      en ons voorgaat met de vonken van uw licht, 
      dat Gij ons bouwt tot een hechte stad van recht, 
      doe ons weer wonen 
      in de weelde van uw zegen. 
a.   AMEN! 
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Lied/Psalm 72: 1 en 4 (Geef, Heer, de koning uwe rechten) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Hij zal de redder zijn der armen, 

hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
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Vredegroet 
 

v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
 

Smeekgebed en Kyrie  
v.   
…… daarom bidden wij:  
  

We zingen Lied 463: 1, 6, 7 en 8 (Licht in onze ogen) 
 

(tijdens de Adventstijd wordt er geen Gloria gezongen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Kyrie eleison, 

dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 

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! 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. ……zo bidden wij allen:  Lied 319: 1, 6 en 7 

6 Zend uw regen uit de wolken 
 die het groeien doet: 
 graan dat brood wordt voor uw volk in / overvloed. 
 

7 Gij gaat onze aard’ te boven, 
 zend uw adem neer, 
 heel de aarde moet U loven / meer en meer. 
 
Schriftlezing: Micha 4: 1-8 
1Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER 
rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle 
bergen. Volken zullen daar samenstromen, 2machtige naties zullen 
zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de 
tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn 
onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 3Hij zal rechtspreken 
tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel 
vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en 
hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken 
tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog 
is.4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door 
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niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft 
gesproken. 5Laat andere volken hun eigen goden volgen – wij 
vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en 
altijd. 6Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER – zal ik de 
kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen 
wie ik onheil heb gebracht. 7De kreupelen zal ik sparen, van de 
verdrevenen maak ik een groot volk, en op de Sion zal de HEER hun 
koning zijn, van nu tot in eeuwigheid. 8En jij, wachttoren over de 
kudde, vesting van Sion, jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen, 
aan jou, Jeruzalem, behoort het koningschap toe. 
 

Lied 437: 1, 2, 3 en 5 (Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit, 
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 
Gij wolken, breek in regens neer, 
regen de Heiland, Israëls Heer. 

  

3 Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 
dat berg en dal van lente lacht. 
O aarde, wek die roze rood, 
ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 

  

5 Gij klare zon, gij schone ster, 
door ons aanschouwd van eindloos ver, 
o zon ga op, o zonneschijn, 
laat ons niet in het donker zijn. 
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Schriftlezing:   Matteus 3: 1-12 
1In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij 
verkondigde: 2‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is 
nabij!’ 3Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: 
‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer 
gereed, maak recht zijn paden.”’ 4Johannes droeg een ruwe mantel 
van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met 
sprinkhanen en wilde honing. 5Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de 
omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, 6en ze lieten 
zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden 
beleden.7Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop 
afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie 
wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8Breng  
liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, 9en denk niet 
dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik 
zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham 
verwekken! 10De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom 
die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur 
geworpen. 11Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe 
leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs 
niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie 
dopen met de heilige Geest en met vuur; 12hij houdt de wan in zijn 
hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur 
bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.’ 
 
l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 456b: 1, 2, 3, 4, 6 en 8 (Kwam van Godswege) 
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2 Zo staat geschreven: 
de heuvel moet geslecht, 
geen kwaad mag zijn bedreven, 
maak alle paden recht. 
Zo staat geschreven: 

maak alle paden recht. 

3 Doper, wat liep je 
in kemelharen pij, 
als een profeet, wat riep je 
daar in die woestenij? 
Doper, wat riep je 
daar in die woestenij? 

    

4 ‘Dat wij omkeren, 
verlaten ons domein, 
beleven ’t woord des Heren 
en niet weerbarstig zijn. 
Dat wij omkeren 
en niet weerbarstig zijn.’ 

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. 

  

 
Uitleg en overdenking 

 
Stilte 

 
Orgelspel   

 
Lied 447 (Het zal zijn in het laatste der tijden) 
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2 Als Jeruzalems tinnen gaan blinken 
en beschamen der bergen en heuvelen trots, 
zal van Sion uit blijde weerklinken 
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 
Tot bescherming van allen die leven 
staat de wet van Gods heil er geschreven. 

  

3 En een smidse van ’t huis onzes Heren 
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. 
Niemand zal meer een wapen hanteren; 
maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
van de waarheid die eindelijk zal dagen 
over mensen van zijn welbehagen. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank en voorbeden  
 

Stil gebed  
 

Onze Vader  
  

 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
 uw Koninkrijk kome,  
 uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
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 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk, de derde 
collecte is bestemd voor de kerkkas 
 

Orgelspel: Nun komm der Heiden Heiland, J.S. Bach  
   

Wij gaan staan 
 

Slotlied 439: 1, 2 en 3 (Verwacht de komst des Heren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 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. 
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UITZENDING EN ZEGEN 
 

Uitzending 
 

Zegen Gezongen zegen Lied 430 
 
v. Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
 zegene ons de grote naam! 
 
Refrein allen: (2x) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Het licht van de Gods ogen gaat over u op! 
 De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
 
Refrein allen: (2x) 
 
 
Orgelspel: Nun komm der Heiden Heiland, J.S. Bach 
 
 
Achter in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee 

en limonade klaar. Welkom! 

3 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. 


