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1e Adventszondag 
 

De liturgische kleur deze zondag is paars: 
de kleur van inkeer en bezinning  

 
 
 
 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Peter Middelkoop 

organist: Ed Ventevogel 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen en de kaarsen in de adventskrans 
 
 

Een ieder gaat, indien mogelijk, staan 
 

Zingen: NLB 122: 1 en 2, Hoe sprong mijn hart hoog op in mij. 
 
Stilte 
 
 
Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 
 en van Jezus Christus, onze Heer 
 In de gemeenschap van de Heilige Geest. 
Gemeente: Amen 
 
Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Levende, 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger: die trouw blijft, telkens opnieuw, van ouder op kind. 
Gemeente: en nooit loslaat het werk van zijn handen 
 
 
Drempelgebed 
Voorganger: Wij wachten op U God,  
 op Uw licht, dat verheldering brengt,  
 op Uw woord, dat alles verandert. 
Gemeente: 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. 
Voorganger: Neem van ons weg wat ons afhoudt van U, 
 Vergeef waar we elkaar te kort hebben gedaan. 
 Vul onze handen en harten met goedheid. 
Gemeente: Goede God, vol vertrouwen wachten we op U. 
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 We hopen op licht voor ons hart en voor ons leven 
 We hopen op licht voor onszelf en voor elkaar. 
 Wij kijken uit naar een dag die er nooit eerder is 
 geweest. Amen. 
 
Zingen: NLB 122: 3 
 

Een ieder gaat zitten 
 
Inleiding 
 
We bidden om God’s betrokkenheid bij de wereld 
 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
 
In het midden van de gemeente: de Bijbel en ‘#Metoo?’ 

 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Lezen: 2 Samuel 11: 14 - 27 
 
Luisteren en kijken: Lied van David; waar is de muziek, Stef Bos 
 
 Ik sta hier in het donker / Kijk uit over de stad / Verzonken in gedachten / Kon 
niet slapen deze nacht / Ik sta hier als een koning / De wereld aan mijn voeten / 
Maar dit paleis houdt mij gevangen / En ik verlang terug naar  vroeger 
 Ik sliep onder de sterren / Ik leefde van de lucht / Ik dwaalde door de vlakte / 
Vond altijd mijn weg terug / Ik was geen koning maar een zwerver / Ik was zor-
geloos en vrij / Zag de wereld op een afstand / Alles ging aan mij voorbij 
 In de wolken en het water / Vond ik woorden en muziek / Ik had de muze aan 
mijn zijde / Ik was rijk al had ik niets / Ik zong de sterren van de hemel / Vond 
mezelf terug in het dal / Ik heb mijn eigen kuil gegraven / Eerst de hoogmoed 
dan de val 
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 Ik heb de vijand overwonnen / Ik heb de koning uitgedaagd / Ik werd gezalfd en 
uitverkoren / Maar ik verloor waarom het gaat / Verloor mezelf verloor mijn 
dromen / Verloor degene die ik was / En alles wat ik heb verraden / Houdt mij 
nu wakker in de nacht 
 En nu sta ik in het donker / Kijk uit over de stad / Ik heb mijn naam gemaakt / 
Met waar ik vroeger tegen was / Ik ben de weg naar het begin kwijt / Loop ver-
loren in het niets / En ik verlang naar wie ik was. 
 Waar zijn de woorden / En waar is de muziek 

 
Lezen: Matteus 21: 1 - 9 
 
Zingen: NLB 438: 1, 2, 3 en 4; God lof! Nu is gekomen. 
 
 
Overweging 
 
 
Zingen: NLB 791: 1, 2, 3, 4 en 6; Liefde, eenmaal uitgesproken. 
 
 

WE ANTWOORDEN 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte  

Terwijl muziek klinkt, is er ook de gelegenheid om voorbeden aan te 
dragen bij de dominee of via Menti. 
  

Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed – Onze Vader 
 
 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 

Een ieder gaat, indien mogelijk, staan 
 
 
Zingen: NLB 793: 1, 2 en 3; Bron van liefde, licht en leven 
 
Zegen 


