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Van harte welkom in de kerk! 
Op deze 1e zondag van advent vieren we en dienst van Schrift en 
Tafel. 
In deze adventsperiode bereiden we ons voor op de komst van 
Christus. Enerzijds is het een vreugdevolle tijd, maar ook een tijd van 
bezinning en inkeer. Daarom kleurt de kerk in de vier weken van 
advent paars. 
 
 
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 1 december eerste advent 
 
‘God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Als een herder die 
zijn kudde verzamelt’ 
 
De krans in de schikking symboliseert een omheining, waarbinnen 
een kudde beschermd wordt tegen gevaar. Tussen het groen zitten 
pukjes wol die verwijzen naar de schapen van een kudde. De drie 
steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool 
voor de Drie-eenheid.  
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Wilco Kleinhesselink 

ouderling: Bert van der Haar 
diakenen: Marieke Klein en Bert Oosterloo  

lector: Fred Pronk  
collectanten: Kees en Gré Erken  

kosters: Kees en Corry Post  
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland, D. Buxtehude 
- 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. Voor het licht hebt U ons gemaakt, 
 voor een leven dicht bij U.  
g. DOORBREEK HET DUISTER IN DEZE WERELD 
o. U die zelf het licht wilt zijn voor ons uit. 
g. KOM IN ONS MIDDEN, WEES ONS NABIJ.  
 DAT WIJ GAAN IN UW LICHT. 
 DOOR JEZUS CHRISTUS ONZE HEER. AMEN. 
 
Lied 433: 1, 2 en 4 (Kom tot ons, de wereld wacht) 
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2 Kind dat uit uw kamer klein 

als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 

4 Lof zij God in ’t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 

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

  

 
(tijdens de Adventstijd wordt er geen Gloria gezongen) 
 
 
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. 
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Schriftlezing:  Micha 2  
1Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen 
smeden. Al in het ochtendgloren brengen ze die ten uitvoer, dat ligt 
in hun macht. 2Willen ze een veld? Ze roven het! Willen ze een huis? 
Ze nemen het! Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters, 
van mensen en hun eigendom. 3Daarom – dit zegt de HEER: Over 
dit volk zal ik onheil brengen, een onheil dat jullie niet kunnen 
afschudden en waaronder jullie gebukt zullen gaan. Er wacht jullie 
een tijd van verschrikking! 4Dan zal dit over jullie worden gezegd, 
dan zal deze weeklacht klinken: 
‘Het is voorbij!’ zal men zeggen. 
‘We zijn reddeloos verloren. 
Ons erfdeel wordt verkwanseld, 
het wordt ons ontnomen, 
ons land onder afvalligen verdeeld.’ 
5Daarom blijven jullie achter wanneer het volk van de HEER het land 
verdeelt. Niemand zal voor jullie het lot werpen wanneer het meetlint 
wordt gespannen. 
6‘Houd op,’ zeggen zij, ‘houd op met dat geprofeteer! Komt er nooit 
een eind aan die beschimpingen? 7Zou dit het zijn wat het volk van 
Jakob is aangezegd? Verliest de HEER zo snel zijn geduld, zouden 
dit zijn daden zijn?’ Betekenen mijn woorden dan geen voorspoed 
voor wie de rechte weg gaat? 8Steeds weer stelt mijn volk zich 
vijandig op tegenover al wie vredelievend is. Nietsvermoedende, 
vreedzame voorbijgangers worden van hun mantel beroofd. 9Jullie 
verdrijven de vrouwen van mijn volk uit de huizen waarin zij gelukkig 
zijn. Jullie ontnemen hun kinderen voor altijd de luister waarmee ik 
hen heb bekleed. 10Sta op, ga weg, hier zul je geen rust vinden. Dit 
land is onrein, het brengt bederf en vreselijke vernietiging. 11Als er 
iemand was die niets dan wind en valse leugens verspreidt en 
profeteert: ‘Ik zie wijn en drank,’ dan zou dat voor dit volk de ware 
profeet zijn! 
12Ik zal je bijeenbrengen, Jakob, je in je geheel bijeenbrengen. 
Ik zal verzamelen wat er van Israël over is, ik zal het verzamelen. 
Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten 
binnen de omheining, als een kudde in de wei; 
het zal daar gonzen van de mensen. 
13Hij die een bres slaat gaat voorop, 
ze breken uit, ze trekken door de poort, 
ze gaan erdoor naar buiten. 
Hun koning gaat hun voor, 
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de HEER gaat aan het hoofd. 
 

 
l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 438: 1, 3 en 4 (God lof! Nu is gekomen) 
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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. 

4 Gij armen en verdrukten,  
wáár gij op aarde zijt,  
gebeukten en gebukten  
in deze boze tijd, – 
houd moed, Hij nadert al!  
Gij moogt uw held ontvangen,  
de vorst van uw verlangen,  
met liederen zonder tal! 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte 
 
Orgelspel   
 
Lied 451: 1 en 4 (Richt op uw macht, o Here der heerscharen) 

 
4 Richt aan de vreugdedis voor al de dagen, 

reik ons de beker van uw trouwverbond, 
wij zullen altoos van uw heil gewagen 
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt. 

 
 
 
 



-9- 
 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
v. Als teken van zijn liefde 
 voor allen die Hem zoeken, 
 nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. 
 Want Hij heeft gezegd: 
 zalig die hongeren en dorsten  
 naar de gerechtigheid, 
 want zij zullen verzadigd worden. 
 
Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk; de derde collecte 
is bestemd voor de Catharinakas. 
Brood en wijn worden op de Tafel gezet. 
 
Tijdens de collecte wordt gespeeld: Hoe zal ik U ontvangen, W. ter 
Burg 
 
Voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Tafelgebed 
v.  De Heer zal bij u zijn! 
a.  DE HEER ZAL U BEWAREN. 
v.  Verhef uw hart! 
a.  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
v.  Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
a.  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 
Lied 985 (Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven) 
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2 Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 

zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend! 
 

3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 

 
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, 
 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 
 
Inzettingswoorden 
 
Vredegroet 
 
v  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
a. ZIJN VREDE ZIJ OOK MET U. 
v. Wenst elkaar de vrede. 
(Dit kan met een handdruk en/of een groet als bijvoorbeeld sjaloom, 
vrede!) 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
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Dankzegging 
v.  U danken wij, Heer onze God, 
 voor uw goede gaven.. 
a. WIJ DANKEN U 
 DAT U ONS LEVEN VOEDT. 
 AMEN. 
       Wij gaan staan 
 
Slotlied: 444 (Nu daagt het in het oosten) 
 

 
2 De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 

3 Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 
 

4 De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 
 

5 Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
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UITZENDING EN ZEGEN 
 
Gezongen zegen Lied 430 
Voorganger spreekt of zingt, afgewisseld met zingen door allen  
 
v. Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
 zegene ons de grote naam! 
 
Refrein: allen (2x)  

 
 
v. Het licht van Gods ogen gaat over u op! 
 De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
 
Refrein: allen (2x) 
 Met vrede gegroet 
 en gezegend met licht! 
 
Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland (Fugette), A.N. Vetter 
 
 
Achter in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee 

en limonade klaar. Welkom! 
 
 


