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Van harte welkom in de kerk op deze 4e zondag van Advent. 
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. 
 
Bij de liturgische schikking: 
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 22 december vierde advent ‘Gods belofte van zegen en 
genade’ 
De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle 
kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een 
taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een 
laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als andere 
planten zijn uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een 
noodrantsoen. De plant is veelzijdig, maar we kijken er gemakkelijk 
overheen. Klimop staat voor trouw door de sterke hechtwortels. 
 
 
In deze dienst: 
 

voorganger; ds. Wijke Greidanus 
organist: Elske te Lindert 

midwinterhoornblazer: Ab Wensink 
ouderling: Charlotte Zwolsman 

diaken: Marieke Klein 
lector: Peter den Dulk 

collectanten: Herbert Rougoor en Peter den Dulk 
kosters; Nelleke Hendriksen en Margreet Baars 
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel: Von Gott will icht nicht lassen (lied 439), J.L. Kreb 
- 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  
- Midwinterhoorn 
- Wij zingen Lied 458a  (Zuivere vlam) 3x 

 

  Wij gaan staan 
 

o. 
a. 

Onze hulp is de naam van de Heer 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 
Drempelgebed 
 

o. 
 
a. 
o. 
a. 

Wij verlangen naar Uw licht en leven voor onszelf en voor onze 
wereld. 
KOM TOT ONS EN ZIE ONS AAN. 
Aanvaard ons zoals we zijn en vergeef wat wij misdeden.  
KOM TOT ONS EN ZIE ONS AAN. 
MAAK ONS MENSEN VAN HOOP EN VERTROUWEN  
DIE UITZIEN NAAR UW KOMST.  
DEZE DAG EN ALLE DAGEN. 
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 Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 

 
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) 
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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 7: 1-7 en 18-20 
 
1Ongelukkige die ik ben, het is als bij de late oogst, als bij de laatste 
pluk: geen volle druiventros meer om te eten, geen vroege vijg meer, 
waarnaar ik smacht. 2Zij die trouw waren zijn verdwenen uit het land, 
niemand is nog rechtschapen. Allen zijn op bloed belust, iedereen 
belaagt zijn naaste. 3Ze bekwamen zich in het kwaad: alleen voor 
geld stellen leiders een onderzoek in, rechters spreken recht tegen 
betaling, hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt, en zo 
houden zij het recht op afstand. 4De deugdzaamste van hen is als 
een doornstruik, de oprechtste is erger dan een stekelhaag. De dag 
van straf, door uw wachters aangekondigd, is gekomen, en het volk 
is in beroering! 5Geloof je naaste niet, vertrouw je vriend niet, let op 
je woorden, ook bij wie er in je armen ligt. 6De zoon veracht zijn 
vader, de dochter verzet zich tegen haar moeder, de schoondochter 
tegen haar schoonmoeder, en huisgenoten blijken vijanden. 
7Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die 
mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God. 
 
18Wie is een God als u, 
die schuld vergeeft 
en aan zonde voorbijgaat? 
U blijft niet woedend 
op wie er van uw volk nog over zijn; 
liever toont u hun uw trouw. 
19Opnieuw zult u zich over ons ontfermen 
en al onze zonden tenietdoen. 
Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. 
20U bewijst Jakob uw trouw  
en Abraham uw goedheid, 
zoals u gezworen hebt aan onze voorouders, 
in de dagen van weleer. 
 
Lied: 442 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen) 
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2 Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
Schriftlezing: Mattheus 1: 18-25 
 
18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder 
Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, 
bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, 
die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak 
brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20Toen hij 
dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. 
De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria 
bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de 
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heilige Geest. 21Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, 
want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22Dit alles is gebeurd 
opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de 
Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en 
men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent 
‘God met ons’. 24Jozef werd wakker en deed wat de engel van de 
Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, 
25maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon 
gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. 
 
l.   Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 473 (Er is een roos ontloken) 
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2 Die roos van ons verlangen, 

dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 

  

3 Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 

 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte 
 

Midwinterhoorn  
 

Orgelspel   
 

Lied 482 (Er is uit ’s werelds duistere wolken) 
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2 De loden last die op ons drukte, 
de stang, het juk, ons ongeluk, 
de zweep, de stok die diep deed bukken, 
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 
verbrand de laarzen der soldaten 
en elke mantel rood van bloed, 
geen wapentuig meer door de straten – 
de velden vol van overvloed. 

  

3 Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 

 
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, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
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 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
 

Mededelingen ouderling van dienst 
 

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk; de derde collecte 
is bestemd voor de Catharinakas 

 

Orgelspel: Variatie over lied 482 
       Wij gaan staan 
 

Slotlied: 435: 1 en 4 (Hef op uw hoofden, poorten wijd)   
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Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreidt 
de weg langs, die uw koning rijdt. 
 

Hij komt tot u met troost en vreê 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u ’t leven weer! 

 

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 de Gods ogen gaat over u op! 
  De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 

 

Refrein allen: (2x)  
 
Orgelspel: Macht hoch die Tür (lied 435), H. Micheelsen 
 
 
Achter in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee 

en limonade klaar. Welkom! 
 
 


