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2e Advent 

Voorganger : mw. E. Stellingwerf-Vinke 
Organist : Gerwin van der Plaats 
          Lector         : Ina Smith 

    

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied (staande): Psalm 87  vers 1 en 2 - ‘Op Sions berg’ 

Stil gebed, Votum en groet 

Antwoordpsalm: Psalm 87 vers 3 en 4 (hierna gaan we zitten) 
  

De tweede adventskaars wordt aangestoken door Sander de Boer 

Rosanne Lankman leest het gedicht: 
Maria, jouw licht schijnt in vertrouwen. 
Jij draagt Hem, leeft voor hem. 
God zelf heeft je gezegend, 
je bent vol verwachting van zijn Zoon, 
die zijn liefde op ons richt. Hij komt! 

 God doet wat goed is! 

Zingen als kyriegebed: Lied 463 - ‘Licht in onze ogen’ (in beurtzang) 
   couplet  1,4, 7 en 8  allen 
  couplet  2 en 5  vrouwen 
  couplet  3 en 6  mannen 
   
Gebed voor de opening van het Woord 
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Kindermoment 

Zingen: Projectlied (mel. Lied 486, ‘Midden in de winternacht’) 

Dragers van Gods licht te zijn, 
wat was dat bijzonder, 
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder. 
Had Maria’t goed gehoord: 
zij een zoontje naar Gods Woord, 
die de Redder heet, 
Koning en Profeet? 
God is trouw, zij vertrouwt: 
wat mij wordt gegeven, 
ik zal voor Hem leven. 

De kinderen, die naar de kindernevendienst gaan, mogen naar 
voren komen.  

2e Advent: ‘Wat God doet is goed’ – Maria (uitleg leiding knd) 

Zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar…’ 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht verteld ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

De kinderen gaan naar de kindenevendienst. 

1e Schriftlezing: Zacharia 14 vers 4-9 

4.Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oos-ten van 
Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg 
naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal 
ontstaat van oost naar west.  
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5.Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee berg-ketens die 
zullen reiken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbe-
ving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de HEER, mijn 
God, zal verschijnen met al de zijnen. 6.Op die dag zal er geen licht 
zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. 7.Op die ene dag, die al-
leen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. 
Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. 8.Als die tijd 
aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen: de ene helft 
zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, 
zowel in de zomer als in de winter. 9.En de HEER zal koning worden 
over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam 
de enige naam. 

Zingen: Lied 439  vers 1 en 2 - ‘Verwacht de komst des Heren’ 

2e Schriftlezing: Lucas 21 vers 25-36 

25.Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en 
op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het 
geweld van de zee; 26. de mensen worden onmachtig van angst voor 
wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen 
wankelen. 27. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien 
komen, bekleed met macht en grote luister. 28. Wanneer dat alles staat 
te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is 
nabij!’ 
29. Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al 
de andere bomen. 30. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer 
in aantocht is. 31. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen 
ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. 32. Ik verzeker jullie: 
deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. 
33. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit 
verdwijnen. 34. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes 
en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die 
dag jullie overvalt, 35. onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. 
Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. 
36. Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de 
dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen ver-
schijnen.’ 

Zingen: Lied 439 vers 3 en 4     
Overdenking 
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Zingen: Lied 440 vers 1 en 2 - ‘Ga, stillen in den lande’ 

Tijdens het tussenspel van couplet 1 en 2 komen de kinderen terug uit 
de nevendienst. 

Dankgebed, voorbeden en ‘Onze Vader” 

Collecte 

Zingen (staande): Lied 442 vers 1 en 2- ‘Op U, mijn Heiland’ 

Zegen met 3x gezongen ‘Amen’ 

Zingen: Lied 425 - ‘Vervult van uw zegen’
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