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. 
Van harte welkom in de kerk op deze laatste zondag van Advent. 
Advent betekent komst. Het is hoopvol wachten op wat komen gaat, 
op Kerst, op licht in het donker, op het Kind van Vrede, op vrede in 
ons eigen hart. Juist in deze tijd ervaren wij het hoopvol wachten 
denk ik intenser. We kijken allemaal reikhalzend uit naar meer 
ruimte, minder eenzaamheid, warme ontmoetingen en verlangen 
naar de liefde van God op deze aarde.  
Vandaag horen we over zo maar een jong meisje ver buiten het 
centrum van de macht. Zij leefde misschien wel met hoop in haar 
hart, maar verwachtte zij nog iets na zo veel jaren duisternis in 
Israël, waarbij God zo afwezig leek? Na de eerste schrik als er 
ineens een boodschapper van God bij haar is, verklaart zij zich 
bereid God te dienen en de consequenties op zich te nemen. 
Zij laat een bijzondere ontvankelijkheid zien, een groot vertrouwen. 
Alsof zij altijd de mogelijkheid heeft open gehouden dat … 
Het roept bij mij de vraag op: Wat houden wij eigenlijk open? Wat 
hopen wij en wat verwachten wij? 
 
ds. Kim Jansen-Oberink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Kim Jansen-Oberink 
organist: Elske te Lindert 

zanggroep: Elske te Lindert, Liesbeth Meij, Corry Post, Dick 
Davelaar, Kees Post 

ouderling: Bert van der Haar  
diaken: Lineke Flokstra 

kosters: Anneke en Bert van der Haar 
Catharinastream Team: Pieter ten Boom 
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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 eenieder, 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. 
 
Vierde advent, zondag 20 december 
Het verhaal van Maria wordt gelezen, een bijzonder verhaal waarin 
Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap 
aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er 
is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder 
persoonlijk. 
 
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met 
ontvankelijkheid. 
Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd stro. 
Ontsteek het vierde licht dat gloort in het Zuiden. 
 
Hemel en aarde raken verbonden. 
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de bloembol;  
Nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin. 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
- Orgelspel: Fuga sopra Magnificat (Lofzang van Maria), 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. Wij wachten op U, God, op uw licht, dat verheldering brengt, op 

uw woord, dat alles verandert.  
g. OPEN ONZE OREN VOOR UW WOORDEN VAN HOOP, OPEN 

ONZE OGEN VOOR TEKENEN VAN UW AANWEZIGHEID, 
OPEN ONZE HARTEN VOOR HET GEHEIM VAN UW LIEFDE. 

o. Neem van ons weg wat ons afhoudt van U, vergeef waar we 
elkaar tekort hebben gedaan. Vul onze harten en handen met 
goedheid.  

g. AMEN 
 
Lied: Psalm 19: 1 en 2 
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2 God heeft de tent gemaakt, 
waarin de zon ontwaakt 
fier als een bruidegom, 
die blinkend van gewaad 
het bruidsvertrek verlaat 
en licht verspreidt alom. 
Zo, vrolijk als een held 
die tot de zege snelt, 
roept hij de nieuwe morgen; 
hij trekt zijn glanzend spoor 
de ganse hemel door: 
zijn gloed laat niets verborgen. 

 
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:  
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Na 1e intentie Lied 463: 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na 2e intentie Lied 463: 7 
g. CHRISTE ELEISON, NOG IS NIET VERSTOMD 
 ONS VERLANGEND ROEPEN DAT GIJ SPOEDIG KOMT 
 
Na 3e intentie Lied 463: 8 
g. KYRIE ELEISON, WEEST GENADIG HEER! 
 BRENG ONS NAAR DE MORGEN,  
 WACHT NIET LANGER MEER 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. … 
 zo bidden wij allen:   
g. HEER, LAAT UW WOORD SPREKEN 
 OP DE ADEM VAN UW GEEST. 
 
Schriftlezing: 2 Samuel 7: 1-16 
1Toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis en 
de HEER hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te 
verlossen, 2zei de koning tegen de profeet Natan: ‘Kijk nu toch! Ik 
woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een tent 
staat.’ 3‘Doe wat uw hart u ingeeft,’ antwoordde Natan, 
‘de HEER staat u immers terzijde.’ 4Maar diezelfde nacht richtte 
de HEER zich tot Natan: 5‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit 
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zegt de HEER: Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? 6Ik 
heb toch nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik de 
Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd trok ik rond in 
tent en tabernakel. 7Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken, 
en heb ik ooit aan een van de herders van Israël, die ik had 
aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een huis 
van cederhout te bouwen?” 8Welnu, zeg tegen mijn dienaar, tegen 
David: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik heb je achter 
de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. 9Ik heb je 
bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb al je vijanden voor je 
uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten der 
aarde. 10Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar 
heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt 
niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas 
woonde 11en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou 
heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. 
De HEER zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen: 12Wanneer je 
leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten 
opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap 
schenken. 13Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor 
zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 14Ik zal een vader voor hem zijn 
en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden met 
stok- en zweepslagen, zoals een vader doet, 15maar hij zal nooit bij 
mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik verstootte omwille van 
jou. 16Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal 
voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”’ 
 
Lied 444  
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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. 

 
Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 
26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad 
Nazaret in Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een 
man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje 
heette Maria. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, 
je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het 
horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te 
betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, 
Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger 
worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32Hij zal 
een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden 
genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David 
geven. 33Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van 
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 
34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers 
nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35De engel 
antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind 
dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van 
God. 36Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, 
ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor 
onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37want 
voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat 
er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar 
weer alleen. 
 
v. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD 
 
 
 



-10- 
 
Lied 443 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Jouw moederschap een zegen, weet dat wel, 
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel, 
en alle mensen danken jou de eeuwen door; 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 

3 Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd, 
en zegt: voor mij is goed wat God belooft. 
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam: 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 

4 Emmanuel, de redder, bracht zij voort 
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord 
voor allen die geloven zal zij altijd zijn 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel  
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Lied 441: 1, 3, 5 en 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Wat hebt U opgegeven 
om mij nabij te zijn, 
toen mijn armzalig leven 
getekend was door pijn? 
Zo veel was mij ontnomen 
waarin ik vreugde vind, 
maar toen bent U gekomen 
en wist ik mij bemind. 
 

5 Niets dreef U uit den hoge 
naar wat wij mensen zijn, 
dan liefde, louter liefde. 
U ziet de schuld en pijn, 
waarmee wij allen falen, 
maar houdt die grote last, 
de wereld met haar kwalen, 
in uw erbarmen vast. 
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6 Schrijf, mensen, in uw harten 
dit, als verdriet u kwelt, 
uw tranen u verwarren 
om moeiten ongeteld. 
Houd moed, tot Hij zal komen, 
Hij is met u begaan. 
De trooster uit uw dromen, 
zie Hem nu voor u staan! 

  

 
Geloofsbelijdenis 
  
Ik geloof dat wachten een eigen zin kan hebben. 
Ik geloof dat haasten je menselijkheid kan aantasten. 
Ik geloof dat wachten je een rijper mens kan maken. 
Ik weet dat wachten moeilijk kan zijn. 
  
Ik geloof dat wachten zin heeft als je iemand verwacht. 
Ik geloof dat je vaak anders ontvangt dan je verwachtte. 
Ik geloof dat God verrassend anders aan het licht komt. 
Ik vermoed dat Hij menselijker zal zijn dan wij dachten. 
  
Ik geloof dat waakzame mensen het licht zullen zien. 
Ik geloof in de kracht die uitging van Hem die stilstond bij mensen. 
Ik geloof in de genezende waarde van de aandachtige ontmoeting. 
Ik merk dat lijden mij uitnodigt niet afwachtend te zijn. 
  
Ik geloof dat ik bij kan dragen aan het nieuwe Rijk dat wordt 
verwacht. 
Ik geloof dat ik bij kan dragen aan de gemeenschap die licht brengt. 
Ik geloof dat je van veel mensen veel kunt verwachten. 
Ik geloof in de nieuwe gemeenschap die er al is en die komt. Amen. 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank- en voorbeden  
Bij een eventuele gedachtenis sluiten we af door lied 961 te zingen: 
NIEMAND LEEFT VOOR ZICHZELF 
NIEMAND STERFT VOOR ZICHZELF. 
WIJ LEVEN EN STERVEN VOOR GOD, ONZE HEER 
AAN HEM BEHOREN WIJ TOE. 
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v. … 
 zo bidden wij: 
g.  VERVUL ONS MET UW GEEST,  

GEEF ADEM EN KRACHT AAN MENSEN. 
 
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 
Missionair 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 je je gift kunt geven. 
 
Orgelspel 
             We gaan staan 
 
 
 
 
 
 
 



-14- 
 
Slotlied: Lied 462 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 

3 Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 
 

4 Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
 

5 Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 
 

6 Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 
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UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen (gesproken) 
v.  …  
a. AMEN 
             We gaan zitten 
 
Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen, Ernst Köhler (Lied 439 
Verwacht de komst des Heren) 
 
 
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. 
 
 
 
 


