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Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

A: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

 

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap 

van de Heilige Geest, Amen. 

 

  Allen gaan zitten 

 

Inleiding op de dienst. De eerste kaars van de adventskrans wordt aangestoken 

 

Gebed om ontferming 



afgesloten met: 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons 

v. Christus, ontferm u over ons, 

a. Christus, ontferm u over ons 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons. 

Amen 

 

 Lezing   Jesaja 63, 19b – 64, 8 

 

Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor u beven. Zoals vuur dorre 

twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken, 

zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u laten beven,  omdat u de geduchte 

daden doet waarop wij niet durven hopen. 

Als u toch zou afdalen! De bergen zouden voor u beven. Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets 

vernomen. Geen oog zag ooit een god buiten u, die opkomt voor wie op hem wacht. U komt ieder 

tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met u voor ogen. Maar nu bent u in 

toorn ontstoken, omdat wij gezondigd hebben. Hadden we maar de oude weg gevolgd, dan zouden we 

worden gered. Wij allen  zijn onrein geworden, onze gerechtigheid is als het kleed van een 

menstruerende vrouw. Wij allen zijn als verwelkte bladeren, verwaaid op de wind van ons wangedrag. 

Er is niemand die uw naam aanroept, die zich ertoe zet uw hand te grijpen. U hebt uw gelaat voor ons 

verborgen, u hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag. 

Toch, HEER, bent u onze vader, wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen. 

Laat uw grote toorn toch varen, HEER, houd onze schuld niet steeds in gedachten, maar zie ons aan: 

wij zijn toch uw volk? 

 

 

l. Dit is het woord van de Heer. 

a. Wij danken God. 

 

Orgelspel Kom tot ons, Scheur de hemelen, Heer, 437 

 

Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 

daal, Heiland, uit uw hemel neer. 

Ruk open, rijt ze uit het slot, 

de hemeldeuren, Zoon van God. 

Dauwt, hemelen, schenkt u maatloos uit, 

daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 

Gij wolken, breek in regens neer, 

regen de Heiland, Israëls Heer. 

Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 

dat berg en dal van lente lacht. 

O aarde, wek die roze rood, 

ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 



Waar blijft Gij toch, o ‘s werelds troost, 

die wij verbeiden onverpoosd? 

O daal toch uit uw hoog paleis 

in ons verloren paradijs. 

Gij klare zon, gij schone ster, 

door ons aanschouwd van eindloos ver, 

o zon ga op, o zonneschijn, 

laat ons niet in het donker zijn. 

Wij zijn hier in zo grote nood, 

wij leven allen naar de dood. 

O kom, en voer met sterke hand 

ons weer terug in ‘t vaderland. 

 

 

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!’ 

  

 

l. Lof zij U Christus; 

a. In eeuwigheid. Amen 
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1 Komt tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht. 

Licht dat in de nacht begint, 

kind van God, Maria 's kind. 

 

2 Kind dat uit uw kamer klein, 

als des hemels zonneschijn 

op de aarde wordt gesteld, 

gaat uw weg zoals een held. 

 

3 Gij daalt van de Vader neer 

tot de Vader keert Gij weer, 



die de hel zijt doorgegaan 

en hemelwaarts opgestaan. 

 

4 Uw kribbe blinkt in de nacht 

met een ongekende pracht. 

Het geloof leeft in dat licht 

waarvoor al het duister zwicht. 

 

5 Lof zij God in 't hemelrijk, 

Vader, Zoon en Geest gelijk, 

nu en overal altijd, 

nu en tot in eeuwigheid. 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel                             De nacht loopt ten einde 460 

 

De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. 

 

Het volk dat woont in duisternis 

zal weten wie zijn heiland is. 

Onverwacht komt van heinde en ver, 

de mensen zoon, de morgenster. 

De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. 

 

Tekens aan sterren, zon en maan, 

hoe zal de aarde dat bestaan? 

Zo spreekt de Heer: verhef u vrijdag  

want uw verlosser is nabij. 

De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. 

 

Wanneer de zee bespringt het land 

en slaat u het leven uit de hand, 

weet in uw angst en stervenspijn: 

uw dood zal niet voor eeuwig zijn. 

De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. 

 

Zie naar de boom, die leeg en naakt 

in weer en wind te schudden staat; 

de lenste komt een twijg ontspruit, 

zijn oude takken lopen uit. 

De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Voorbede 

 

Tafelgebed 

 

De Heer met u allen!  

ZIJN VREDE MET U! 

Verheft uw harten!  



WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER! 

Zegenen wij de Heer, onze God! 

HEM ZEGGEN WIJ DANK.! 

 

U bent het die komt, 

naar U zien wij uit, op U willen wij hopen. 

De Komende bent U 

en in het komen bent U onze belofte, 

onze toekomst, kome wat komt. 

 

Wij zijn U dankbaar 

dat wij U mogen verwachten 

in een kind, een mens als wij, 

uw evenbeeld, uw Zoon. 

 

Hij heeft ons broze bestaan gedeeld en is kwetsbaar geworden, 

Jezus, uw Gezalfde, aan wie U ons allen en heel de wereld hebt toevertrouwd. 

 

Zo heeft Hij  in de nacht dat Hij zijn leven gaf, brood in zijn handen genomen, 

Hij zegende U, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 

“Neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.” 

Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: 

“Neemt deze beker en drinkt hier allen uit., want deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat 

voor u en voor allen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. 

Blijft dit doen om aan Mij te denken.” 

 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood van onze Heer totdat Hij komt. 

 

Wij blijven ons Hem herinneren, 

die het lijden kent zoals zovelen, 

die de dood heeft gezien, die ook wij zullen kennen, 

en leeft, door U vastgehouden en opgewekt. 

 

Laat ook ons leven bezield door uw Geest, uw Adem, 

dat wij mensen zijn naar uw hart, pelgrims in deze wereld, 

die nog onderweg zijn naar het land van uw belofte, 

waar vrede  woont en de gerechtigheid thuis is. 

Kom, vragen wij U, kom ook vandaag. 

Amen 

 

Onze Vader 

Nodiging 

Iedereen is uitgenodigd om door het middenpad naar voren te komen, afstand te houden en zelf het 

brood van de schaal te nemen die midden op der avondmaalstafel staat. De wijn staat aan weerszijde  

van de avondmaalstafel in kleine bekertjes. U loopt langs de zijkanten terug tot achter in de kerk en 

zoekt via het middenpad uw plaats weer op. We nemen alle tijd. 



 

Na het delen van brood en wijn: 

Slotgebed 

Allen gaan staan 

Wegzending en Zegen  

`Amen` 

  

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel Godlof nu is gekomen 438 

 

God lof! Nu is gekomen 

Gods aangename tijd: 

de Koning onzer dromen, 

de Heer der heerlijkheid 

treedt, zonder praal en pracht, 

in onze wereld binnen, 

om hier te overwinnen 

de duivel en zijn macht.  

 

 Hij wilde zich verlagen 

en daalde van zijn troon; 

een ezel mag Hem dragen, 

Hem sieren staf noch kroon. 

Hij wil zijn koningsmacht 

en majesteit verhullen, 

om need'rig te vervullen 

wat God van Hem verwacht. 

 

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en de diaconie. 

 


