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Dienst van de voorbereiding 
 
Muziek: Bewerking over Psalm 80 van Bernhard Bartelink 
 
Welkom 

 
Stilte    (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en groet  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
 
V. De Heer zij met u! 
A. Ook met u zij de Heer.  
 
De tweede kaars wordt aangestoken 
K: Mensen kijken naar de sterren, 
 maar dat licht is ver en koud. 
 Steek een kaars aan, die vertelt je 
 van het Licht dat van ons houdt. 
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Psalm 80: 1 en 2 

 
2. 
Wek op uw kracht en kom bevrijden 
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 
gedenk uw dienaar Efraïm, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 
Herder Israëls, leid ons voort! 
 
Kyriëgebed. Steeds na de zin ‘…daarom roepen wij U aan’ zingt 
Vox Quarantaine lied 463: 6, 7 en 8 
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7. 
Christe eleison, 
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 
 

8. 
Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 

Adventslied 441: 1, 3 en 6 
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3. 
Wat hebt U opgegeven 
om mij nabij te zijn, 
toen mijn armzalig leven 
getekend was door pijn? 
Zo veel was mij ontnomen 
waarin ik vreugde vind, 
maar toen bent U gekomen 
en wist ik mij bemind. 
 

6. 
Schrijf, mensen, in uw harten 
dit, als verdriet u kwelt, 
uw tranen u verwarren 
om moeiten ongeteld. 
Houd moed, tot Hij zal komen, 
Hij is met u begaan. 
De trooster uit uw dromen, 
zie Hem nu voor u staan! 

Gesprek met de kinderen 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing uit Tobit 2 
 
  



 

 6 

Lied 13a 

 
 
2. 
Hoe lang, o God, houdt U zich stil 
terwijl ik op U wacht. 
En redt U mij uit deze nood? 
Mijn hart voelt zo verdord en dood 
het kwaad heerst dag en nacht. 
 
3. 
Zolang, o God, houd ik nog hoop. 
Ik ben U toevertrouwd. 
Verlos mijn van mijn zware last. 
Tot zo lang houd ik hieraan vast 
dat U nog van mij houdt. 
 
Overweging 
 
Orgelspel: ‘Hoe zal ik u ontvangen’ (lied 441) van Kurt 
Hessenberg 
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Vox Quarantaine zingt: ‘O come, o come Immanuel’ - John Rutter 
 
O come, O come, Emmanuel, 
And ransom captive Israel, 
That mourns in lonely exile here, 
Until the Son of God appear. 
Rejoice! Rejoice! Emmanuel 
Shall come to thee, O Israel. 
 
O come, Thou Rod of Jesse, free 
thine own from Satan's tyranny; 
From depths of hell Thy people save, 
And give them victory o'er the grave. 
Rejoice! Rejoice! Emmanuel 
Shall come to thee, O Israel. 
 
O come, Thou Dayspring, come and cheer 
our spirits by thine advent here. 
Disperse the gloomy clouds of night, 
And death's dark shadows put to flight. 
Rejoice! Rejoice! Emmanuel 
Shall come to thee, O Israel. 
 
O come, o come, thou Lord of might, 
Who to Thy tribes, on Sinai's height, 
In ancient times didst give the law 
In cloud and majesty and awe. 
Rejoice! Rejoice! Emmanuel 
Shall come to thee, O Israel. 
 
O come, Thou Key of David, come 
And open wide our heav'nly home; 
Make safe the way that leads on high, 
And close the path to misery. 
Rejoice! Rejoice! Emmanuel 
Shall come to thee, O Israel. 
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Dienst van het antwoord 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader. Steeds na de 
zin ‘… zo bidden wij U samen’ spreken wij met elkaar: God van 
leven en licht, wees ons nabij. 
 
Slotlied 435: 1 en 2 
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2. 
Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 
 

 

Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgelspel: ‘Heft op uw hoofden, poorten wijd’ van Hans Friedrich 
Micheelsen 
 


