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Pianomuziek 
 

Moment van stilte 
 

Opening 
 

Aansteken van de paaskaars we gaan staan voor het licht 
 

Onze hulp  
v. Onze hulp is de naam van de Heer 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. O God, keer U om naar ons toe 
a. en doe ons weer leven met hart en ziel 
v. Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
a. en geef ons uw heil. 

 

We gaan weer zitten 
 

Lied:  Wees hier aanwezig GvL 647 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

Inleiding 
 

Aansteken vierde adventskaars 
  



“Een bekend gezicht.” 
Het licht is weer intenser dan een week geleden. En 
toch……..  
Is dat alleen buiten je door al die lampjes en kaarsen die je 
aansteekt, of is het ook al ervaarbaar in de stilte van je hart? 
Wat zie je daar? Zie je in jezelf ook al een glimp van dat wat 
beloofd is, van dat bekende gezicht van vrede en liefde?  
Je kijkt om je heen, je tuurt en er is zoveel te zien! 
Lichter is het geworden. Je kunt het nauwelijks geloven en 
toch kan het gewoon omdat dat goede nieuws voor iedereen 
beloofd is. Ja voor jou en mij, echt voor iedereen. 
Ja,  kijk maar naar dat wat zich laat zien; licht, een bekend 
gezicht. Draai rond, ontmoet en geniet!  
Het is puur als een pas geboren kind, goed nieuws, een heus 
geschenk! 
Vandaag dus; “Goed nieuws” 
 

“Vraag het jezelf: Wat zou voor jou goed nieuws zijn? 
 

Gebed om Vergeving (met steeds de acclamatie)  

 Barmhartige Heer, genadige God refrein GvL Psalm 103/2 

 
 

Openingsgebed 
 

Moment voor de kinderen, de adventsbode , de reporter en 
het stapellied 



 

2. En luister goed, er komt nog meer. 
Een stem roept in het rond: 
‘Hij is dichtbij, de grote Heer. 
Maak ruimte als hij komt!’ 
 

3. Ik heb nog meer goed nieuws voor jou: 
Er komt een nieuwe tijd. 
Een wereld vol van goede trouw, 
geluk en vrolijkheid. 
 

4. Het beste nieuws daalt nu vanuit 
de hemel op ons neer. 
De Vader koos Maria uit 
als moeder van de Heer. 

 

Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

Schriftlezing uit het boek van 2 Samuel 7: 1-11 en 16 NBV  
Toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis en 
de HEER hem rust had gegeven door hem van al zijn 
vijanden te verlossen, zei 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.’ 
‘Doe wat uw hart u ingeeft,’ antwoordde Natan, ‘de 
HEER staat u immers terzijde.’ Maar diezelfde nacht 
richtte de HEER zich tot Natan:  
‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit zegt de 
HEER: Wil jij voor mij een huis bouwen om in te 
wonen? Ik 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. Overal 
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?”  
Welnu, 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. Ik 
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. Ik 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  
en 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:  
Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig 
zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”’ 
 

Tussenzang:  Van grond en vuur zult Gij ons maken NLB 773 



 

 

 



 

 

 



 
 

 

Schriftlezing uit het evangelie van Lucas: Lucas 1: 26-38 
NBV 

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de 
stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was 
uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een 
afstammeling van David. Het meisje heette Maria.  
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je 
bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij 
het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die 
begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen 
haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst 
geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een 
zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij 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.  
Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van 
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik 
heb immers nog nooit gemeenschap met een man 
gehad.’ De 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. Luister, 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, want voor God is niets 
onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er 
met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de 
engel haar weer alleen. 

 

Overweging 
 

Pianospel 
 

Geloofsbelijdenis  
V. Ik geloof in God, die hemel en aarde  
 ruimte en vrijheid geschapen heeft. 
 Ik geloof in zijn Zoon Jezus 
 die mens is geworden als wij; 
 Ik geloof in de Geest, 
 die ons bezielt, inspireert en beschermt. 
A. Ik geloof in God 
 die ons mensen heeft geschapen 
 als mensen om van te houden. 
V. Ik geloof in zijn Zoon 
 die hart heeft voor elke mens 
 en niemand verloren laat gaan; 
 Ik geloof in de Geest 
 die ons mensen open maakt en bemoedigt. 
A. Ik geloof in elke mens 
 dat hij een mens van God is, 
 altijd de moeite waard. 
V.  Ik geloof in mensen 
 die elkaar vergeven 



 die elkaar beschermen 
 die samen Gods volk willen zijn. 
A. Wij geloven in elkaar 
 en wij hopen en geloven 
 dat God gelooft in ons. Amen. 
 

Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 

Voorbeden met Acclamatie Laat komen... melodie van Rorate   

 
 

Onze Vader (oecumenisch) 
Onze Vader die in de hemel 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. 

 



Vredewens 
 

Dankgebed 
 

Slotlied: Nu daagt het in het oosten GvL 505 

 
 

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 nachtlijk 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. 

  

we gaan staan voor de zegen 
 

Zegenbede  
afgesloten met een gezamenlijk gesproken amen 
 

 na de zegen gaan we weer zitten 
 

Pianospel 
 

We blijven rustig zitten tot het pianospel is afgelopen en verlaten dan 
op aanwijzing de kerk 

  



Informatie inzameling van de gaven 
 
Collecte voor: Inzamelen voor opzetten landbouwbedrijven  
       op de Westbank   
 

https://www.vastenactie.nl/adventsactie       
 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00 Op naam van: Adventsactie,  
ovv landbouwbedrijven op de Westbank 
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 


