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1e Advent 
 

datum, 29 november 2020 
 

Thema: Naam maken! 
 
 

Kleur: Paars, tijd van bezinning en inkeer 
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Liturgische schikking advent 2020 
 

Toelichting zie pag.12 van deze orde van dienst. 
 
Eerste advent, zondag 29 november 
In Marcus 13: 28-29 (Het Boek) staat: ‘Leer van de vijgenboom deze 
les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. 
Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’. 
De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet 
alleen in de toekomst, maar ook nu al. 
 
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verwachting. 
Hul mij in kleuren en geuren van groene hoop. 
Ontsteek het eerste licht, dat daagt in het Oosten. 
 
Hemel en aarde raken verbonden. 
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de 
vijgenboom; 
nieuw leven breekt door, kome wat komt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Dik Bos 
organist: Elske te Lindert 

zanggroep: Josephien de Bruijn, Lineke Flokstra, 
 Dick Bresser en Wouter Veldhuizen 

ouderling: Dick Bresser 
diaken: Lineke Flokstra 

lector: Janny Pronk 
kosters: Nelleke Hendriksen en Margreet Baars 

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: Nun komm der Heiden Heiland, J.S. Bach 
- 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 Advents- en tafelkaarsen  
 
- Lied 598: Als alles duister is  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Wij gaan staan 
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o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
 

o.  Gezegend zijt Gij, God, Koning der wereld 
g.   die de morgen ontbood en het Licht hebt geroepen. 
o.   Donker is de wereld ,duister vaak/soms ons hart 
g.   Zoeken willen wij het Licht van uw ogen. 
o.   Zegen ons met uw Licht! 
g.   Bij uw Licht zien wij elkaar: 
o.   Houd uw gelaat voor ons niet verborgen. 
g.   Zegen ons met uw Licht. Amen.  
. 
Lied 33: 1 en 2 (Kom nu met zang en roer de snaren) 
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2 Zing al wie leeft van Gods genade, 

want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde / overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Hemelen hoog verheven / vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 

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

      Wij gaan zitten 
    

Smeekgebed en Kyrie  
 

Elke intentie wordt afgesloten met de woorden: 
 

v. zo bidden wij 
 

a.  Lied 463: resp.vers 6, 7 en 8 gesproken  
 
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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Inleidende woorden 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
   

v. ……zo bidden wij allen: 
 

a.  Lied 332 gesproken  
 

 Heer, laat uw woord spreken 
 Op de adem van uw Geest. 
 
Schriftlezingen:  
 
Micha 2: 1-2 
 
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.  
 
Micha 4: 1-5 
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. 
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4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 
en onder zijn vijgenboom, 
door 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. 
 
Matteüs 24:32-35 
 
32Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij 
de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de 
bokken scheidt; 33de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de 
bokken links. 34Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich 
zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel 
aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor 
jullie bestemd is. 35Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik 
had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en 
jullie namen mij op,  
 
l:  Woord van de Heer 
g:  WIJ DANKEN GOD 
 
Lied:321: 1, 2 en 3 (Niet als een storm, als een vloed) 
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2 

Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond – 
zo is het koninkrijk Gods. 

  

3 Stem die de stilte niet breekt, 
woord als een knecht in de wereld, 
naam zonder klank zonder macht, 
vreemdeling zonder geslacht. 

 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte - Orgelspel  
 

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

3 Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 

 
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,  
 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 
 

Collecte 
Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je kunt je 
bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de Protestantste 
Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. Dit zal dan 
worden toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling: 
1e collecte: diaconie voor ¼, 2e collecte: kerk voor ¼ en 3e collecte: 
Kinderen in de Knel voor ½. Je kunt je gift ook overmaken met de 
GIVTapp.   
De collecte in de kerk wordt gehouden bij de uitgang. Daar staat een 
mandje waar u uw gift kunt geven. 
 

Orgelspel 
             We gaan staan 



-10- 
 
Slotlied:435: 1, 2 en 3 

 
 
2 

Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 
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3 Gezegend was het land, de stad, 

waar deze koning binnentrad. 
Gezegend ’t hart, dat openstaat 
en Hem als koning binnenlaat. 
De zonne der gerechtigheid 
verblindde niet door majesteit; 
maar wat in duister sliep, 
ontwaakte, toen Hij riep. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen (gesproken) 
v.     ………..    
a.  AMEN (gesproken) 
             We gaan zitten 
 
 
 
Orgelspel: Nun komm der Heiden Heiland, J.S. Bach 
 
 
 
Tijdens het orgelspel zien we op de schermen in de kerk, en ook op 
kerkdienstgemist.nl weer een aantal foto’s van gemeenteleden die 
ons groeten. Dit in het kader van “In verbinding” met elkaar in deze 
tijden waarin we elkaar niet echt kunnen ontmoeten en spreken. 
 
Na het orgelspel wachten we de instructies af van de dienstdoende 
kosters hoe wij de kerkzaal weer gaan verlaten. 
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Liturgische schikking advent 2020 
 
Wat is het Goede Leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders 
zijn. De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je 
wiegje of kribbe heeft gestaan, wel bepalend is voor je 
levenskansen, maar dat het niet alles zegt. Waar je ook geboren 
bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen. 
De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, 
kan bloeien in Gods Licht.            
De kerk en kerkgemeenschap wil hierbij behulpzaam zijn, zodat 
ieder mens een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods licht. 
 
In de adventsschikking staat een zelfgemaakte schaal centraal die 
gemaakt is uit driehoekjes. De schaal wordt op vier pijlers 
(wijnflessen) geplaatst.  
 
Het getal 3 (uitgebeeld in de driehoekjes) staat symbool voor de 
verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar 
tegenover.  
 
Het getal 4 verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de 
vier windrichtingen (een Goed Leven voor een ieder, waar je ook 
geboren bent) en in de vier kaarsen en vier pijlers. 
 
De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wieg of kribbe heeft 
gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, 
dat Goede Leven mag ervaren en tot bloei mag komen in Gods licht. 
De schaalvorm is een open vorm, waar je ook vandaan komt, het is 
voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


