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Welkom 

De paaskaars wordt aangestoken, We gaan staan voor het Licht 

Bloemschikking 

1e Advent. 29 november.  “Zie jij al wat?” 
Soms weet je het echt niet meer. 
Wat is er allemaal aan de hand, in de wereld, om je heen, in je-zelf! 
Alles is zo donker, de wanhoop nabij, niks lijkt meer als vroeger, 
alles anders. Je snapt er niks meer van! 
Hoe is het om het even niet te weten, om het daarmee uit te 
houden en er gewoon stil bij te blijven? 
 
En dan voel je opeens ook weer vertrouwen, een sprankje hoop, 
wat licht aan de horizon. 
’t Leek eerder toch zo ver weg. Keek je niet goed, of was je te bang 
om echt te kijken? 
Vandaag is er een klein beetje licht……. Zie jij al iets, bij dat eerste 
voorzichtige vlammetje? 
Vraag het jezelf: Kan ik al iets onderscheiden dat mij hoop 
geeft? 

Stilte 

Gebed op de drempel: 

V: Onze hulp in de naam van de Eeuwige, 
 schepper van hemel, aarde, ieder mensenkind 
 

V:  Wij bidden tot U:  
A: WEES ONS NABIJ 
V: Uit het donker hier gekomen, 
A: ZOEKEN WIJ NAAR LICHT. 
V: Wees ons nabij, 
A: WEES ONS THUIS, 
V: dit uur, deze dag, heel ons leven: 
A: WEES ONS NABIJ 
 AMEN 

 



Lied: Wij zoeken U als wij samen komen ZZZ 108: 1, 2 en 4 

 

2. Wij horen U in oude woorden,  
hopen dat wij uw stem verstaan,  
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden  
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 
4. Wij vragen U om behoud en zegen,  
hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven:  
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.  

 

Gebed vanwege de nood in de wereld 
 
Lied: Uit het duister hier gekomen. Tussentijds 137: 1, 4 en 5 

Wij zoeken u als wij samenkomen 
ZZZ 108  

Henk Jongerius 
F.J.Thrupp 



 
 

4. Gij die nieuw zijt alle dagen 
bron en hartslag van de tijd, 
kunt Gij één moment verdragen 
dat Gij niet mijn toekomst zijt? – 
die gezegd hebt ‘Ik zal zijn’ 
en ‘de dood zal niet meer zijn’. 
 
 
 
 



5. Zeg ons dat Gij niet zult slapen, 
eerste stem die nimmer zweeg. 
Zie de mens door U geschapen 
waarom zijn wij woest en leeg 
als de dood zo zwaar en dicht? 
Spreek ons open naar uw licht. 

 

Project kindernevendienst: Meneer Tuur. 

 

Lied: Ik heb voor jou een goed bericht 
 

Tekst: Erik Idema 
Melodie: Liedboek 767 

 
 

Lezing: Psalm 85  
 

Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm. 
 

U bent uw land genadig geweest, HEER, 
u keerde het lot van Jakob ten goede, 
nam de schuld van uw volk weg 
en bedekte al zijn zonden. sela 
U bedwong uw woede 
en wendde u af van uw brandende toorn. 
 

God, onze helper, keer tot ons terug, 
onderdruk uw afschuw van ons. 

Ik heb voor jou een goed bericht 



Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren, 
verbolgen zijn van geslacht op geslacht? 
 

Breng ons weer tot leven, 
dan zullen wij ons in u verheugen. 
Toon ons uw trouw, HEER, 
en geef ons uw hulp. 
 

Ik wil horen wat God ons zegt. 
De HEER spreekt woorden van vrede 
tegen zijn volk, zijn getrouwen. 
Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid! 
 

Voor wie hem eren is zijn hulp nabij: 
zijn glorie komt wonen in ons land, 
trouw en waarheid omhelzen elkaar, 
recht en vrede begroeten elkaar met een kus, 
uit de aarde bloeit de waarheid op, 
het recht ziet uit de hemel toe. 
 

De HEER geeft al het goede: 
ons land zal vruchten geven. 
Het recht gaat voor God uit 
en baant voor hem de weg. 

 
2e Lezing: Marcus 13: 24-37 
 

Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon 
verduisterd worden en de maan geen licht meer 
geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de 
hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de 
Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met 
grote macht en luister. Dan zal hij de engelen eropuit 
sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken 



bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot 
het uiteinde van de hemel. 
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken 
uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in 
aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je 
die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik 
verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet 
verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn 
woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet 
wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de 
engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de 
Vader. 
Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet 
wanneer die tijd zal komen. Het is als met een man 
die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het 
beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak 
kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de 
wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie 
weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s 
avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste 
hanengekraai, of ’s morgens vroeg. Laat hij jullie niet 
slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik 
tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees 
waakzaam!’ 

 

Lied: De nacht loopt ten einde NLB 460: 1, 2, 4 

 

 



 

 
 

2. Tekens aan sterren, zon en maan, 
hoe zal de aarde dat bestaan? 
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij 
want uw verlosser is nabij. 

 

 
 

3. Wanneer de zee bespringt uw land 
en slaat u ’t leven uit de hand, 
weet in uw angst en stervenspijn: 
uw dood zal niet voor eeuwig zijn. 



 
 

4. Zie naar de boom, die leeg en naakt 
in weer en wind te schudden staat; 
de lente komt, een twijg ontspruit, 
zijn oude takken lopen uit. 

 
 

Overdenking 
 

Stilte 
 

Muziek 
 

Lied: Zal er ooit een dag van vrede NLB 462: 1, 2 en 3 

 

 



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. 

 

Gebeden, afgesloten met: 
 

Onze Vader in de hemel 
laat Uw naam geheiligd worden 
laat Uw koninkrijk komen 
en Uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen 

 
Bloemengroet 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Op wie wij wachten (2x) ZZZ 669 
 



 
 
Zegen 
 
Pianomuziek 



We blijven zitten tot het pianospel is afgelopen en 
verlaten dan op aanwijzing de kerk 
 
Informatie inzameling van de gaven 
 
Collecte voor: Armoede in de wijk 
 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
IBAN: NL67 SNSB 0989 486 834  Op naam van: Armoede in de wijk, ovv gift 
Emmaus Ede 
De tweede collecte is voor het pastorale- en wijkwerk in de Rietkampen. 
Steun het pastorale werk in de Rietkampen door uw bijdrage over te 
maken op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv Samenwerkende kerken, ovv 
gift CoRa 
 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen. 

 
U kunt ook doneren met de GIVT app, voor 
gebruik hiervan zie de website 
Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende 
geef mogelijkheid voor de collecte. Givt is een 
app waarmee je altijd en overal mee kan doen 
aan de collecte. Met Givt kan je gewoon 
blijven geven. Open de app, kies hoeveel je 
wilt geven, kies hoe je wilt geven en klaar! Je 
download de Givt-app in Google Play of in de 
App Store of scan de QR code 


