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Liturgie 
 

 Zondag 8 december 2019 

 
 

Tweede Advent 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Voorganger: Ds. Gert Oostermann 

 

Muzikale medewerking wordt verleend door: 

Aart van Muijen – orgel 

Ellen Bakker – zang 

Lydia Stapper – panfluit 
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OPENING 

 

Lied 433 (Nieuwe Liedboek).   

Bij dit lied blijven we zitten. 

 

Solozang. 
Komt tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht. 

Licht dat in de nacht begint, 

kind van God, Maria 's kind. 

 

Solozang. 

Kind dat uit uw kamer klein, 

als des hemels zonneschijn 

op de aarde wordt gesteld, 

gaat uw weg zoals een held. 

 

Vrouwen zingen. 

Gij daalt van de Vader neer, 

tot de Vader keert Gij weer, 

die de hel zijt doorgegaan 

en hemelwaarts opgestaan. 

 

Mannen zingen. 

Uw kribbe blinkt in de nacht 

met een ongekende pracht. 

Het geloof leeft in dat licht 

waarvoor al het duister zwicht. 

 

 

We gaan staan.  
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Allen zingen.     
 

Lof zij God in 't hemelrijk, 

Vader, Zoon en Geest gelijk, 

nu en overal altijd, 

nu en tot in eeuwigheid. 

 

Votum en groet. 

 

Twee Adventskaarsen worden aangestoken.  

 

Bij de Tweede Advent. 

 

Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan. 

Maak plaats in je leven, want Kerstmis komt eraan. 

Het tweede lichtje brandt al, het zegt: wees maar niet 

bang. 

Het duurt nog maar drie weken, de nacht duurt niet meer 

lang! 

 

We zingen: lied 441 vers 1 (Nieuwe Liedboek – melodie 

lied 602 bundel Johannes de Heer).  

 

Hoe zal ik U ontvangen, 

wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, 

vervult ook mij met gloed! 

O Jezus, licht der wereld, 

verlicht mij, dat ik weet 

waarmee ik U moet eren, 

U waardig welkom heet. 
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Gebed. 

 

We zingen: lied 441 vers 8 (Nieuwe Liedboek – melodie 

lied 602 bundel Johannes de Heer).  

 

Ook hoeft geen mens te vrezen 

die aan zijn zonden lijdt, 

want Hij komt u genezen 

met zijn genegenheid. 

Uw trooster is nu zeer nabij, 

die uw vergeving is! 

Met alle kinderen deelt Hij 

zijn Vaders erfenis. 

 

Woorden van bemoediging: Kolossenzen 1 vers 12 – 14.  

 

12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u 

in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht 

in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de 

duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn 

geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de 

vergeving van onze zonden. 
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We zingen: lied 482 vers 1 (Nieuwe Liedboek).  

 

Er is uit 's werelds duist're wolken, 

een groot licht stralend opgegaan -  

wie wonen in het diepste donker, 

zij zullen in het zonlicht staan. 

Glorie aan God, de overwinning, 

is ongekend, de vreugde groot; 

de aarde jubelt - hoor ons zingen: 

wij delen in een rijke oogst! 

 

Wandel in het Licht: Johannes 8 vers 12.  

 

Jezus zei:  

 

´Ik ben het licht voor de wereld.  

Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,  

maar heeft licht dat leven geeft´.  

 

We zingen: lied 482 vers 3 (Nieuwe Liedboek).  

 

Godlof, een Kind is ons geboren, 

een Held zal onze Koning zijn, 

die Raadsman, God-met-ons, zal heten, 

die Zoon zal onze 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. 
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RONDOM HET WOORD 

 

Kindermoment.  

 

Projectlied.  

Refrein: 

God belooft de Vredekoning 

aan zijn volk, aan Israël, 

heel de wereld wordt zijn woning, 

Micha heeft het ons verteld. 

 

Couplet: 

Onrecht kan God niet verdragen, 

wát goed lijkt is soms heel slecht, 

Hij legt alles wat wij wagen 

op de weegschaal van zijn recht. 

 

Refrein: 

God belooft de Vredekoning 

aan zijn volk, aan Israël, 

heel de wereld wordt zijn woning, 

Micha heeft het ons verteld. 

 

Verkondiging – 1e deel.  

 

Uit de bijbel: Lukas 1 vers 5 – 25.  

 

5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een 

priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling 

Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van 

Aäron. 6 Beiden waren vrome en gelovige mensen, die 

zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer 
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hielden. 7 Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was 

onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. 

8 Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was 

om de priesterdienst te vervullen, 9 werd er volgens het 

gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door 

het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het 

heiligdom van de Heer. 10 De samengestroomde menigte 

bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 

11 Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan 

de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12 Zacharias 

schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door 

angst overvallen. 13 Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees 

niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw 

Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes 

noemen. 14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel 

vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 

15 Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en 

andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld 

worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot 

van zijn moeder is, 16 en hij zal velen uit het volk van 

Israël tot de Heer, hun God, brengen. 17 Als bode zal hij 

voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om 

ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot 

rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk 

gereedmaken voor de Heer.’ 

18 Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of 

dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn 

vrouw is al op leeftijd.’ 19 De engel antwoordde: ‘Ik ben 

Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben 

uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 20 Maar 

omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die 

op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je 
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stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit 

alles gaat gebeuren.’ 

21 De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en 

de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het 

heiligdom bleef. 22 Maar toen hij naar buiten kwam, kon 

hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het 

heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren 

tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23 Toen zijn 

tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. 

24 Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze 

leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij 

zichzelf: 25 De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. 

Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet 

langer verachten. 

 

Verkondiging – 2e deel.  

 

We zingen: lied 113 vers 1, 2, 3 en 5 (bundel Weerklank 

– melodie lied 466 NLB).  

 

Solozang.  

 

O kom, o kom, Immanuël, 

verlos uw volk, Uw Israël, 

herstel het van ellende weer, 

zodat het looft uw naam, o Heer! 

Wees blij, wees blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël!  
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Mannen zingen.  

 

O kom, Gij wortel Isaï, 

verlos ons van de tirannie, 

van alle goden dezer eeuw, 

o Herder, sla de boze leeuw. 

Wees blij, wees blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël!  

 

Vrouwen zingen. 

 

O kom, o kom, Gij Oriënt, 

en maak uw licht alom bekend; 

verjaag de nacht van nood en dood, 

wij groeten reeds uw morgenrood. 

Wees blij, wees blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël!  

 

Allen zingen.  

 

O kom, die onze Heerser zijt, 

in wolk en vuur en majesteit. 

O Adonai die spreekt met macht, 

verbreek het duister van de nacht.  

Wees blij, wees blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël!  

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed en voorbeden. 

 

Inzameling van gaven. 
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WEGZENDING 

 

We zingen: lied 341 (Evangelische liedbundel).  

 

Heer God, U loven wij, Heer, U belijden wij. 

Vader in eeuwigheid zingt ’t gans heelal uw naam. 

Aarde en hemel Heer, zingen uwe naam ter eer, 

heel uw schepping door, eeuwig met ‘t eng'lenkoor. 

Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Zebaoth. 

Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol, 

hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 

Amen. 

 

 

 

Zegen. 

 

Zingen als ´amen´ op de zegen: slot van lied 341. 

 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de dienst zijn we van harte uitgenodigd om 

in het bijgebouw Het Anker koffie/thee te komen drinken 

en elkaar te ontmoeten. 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 


