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VOORBEREIDING: 
 

Muziek  Prélude - C.A. Franck 
 
Welkom  

Stilte   

Groet en Bemoediging       
v.     De Eeuwige zij met u!  
 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 

a. Op God hopen wij! 

 

Drempelgebed  k. Er gebeuren nare dingen in de wereld God 
   A: We worden er soms een beetje moedeloos van 
   k.: Het is zo donker buiten. En zo koud. 
   A: Wij verlangen naar bemoedigende verhalen, vol hoop 
   k.: Wij verlangen naar het licht. 
 
Aansteken 1e kaars & gedichtje:   Een lichtje in je ogen, 
     een lichtje in je hart. 
     Wij zien het en geloven: 
     God maakt een nieuwe start. 
Intochtslied  lied 433:1-4 

 



 
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. 
 

Kyriëgebed  na’......zo roepen wij u tezamen’: 301c 

 

Zingen psalm 25 a (psalm van de eerste zondag van de advent) 

 



         
 
        2  Maar wees mij dan genadig 
 en richt mijn leven op, 
 dat ik opnieuw gestadig 
 kan gaan in 's levens loop. 
 Mijn hart, hoezeer onrustig, 
 heb ik op U gezet, 
 Mijn ogen zijn gevestigd 
 op U, tot Gij mij redt. 

 
DE SCHRIFTEN: 
 
Kinderen  - Projektlied: mel. ‘Green sleeves’ 
 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 

eerste zondag: 
Een buurvrouw in de koningsstad 
heeft moeite en verdriet gehad. 
Zij wordt de moeder van een zoon 
die voorbestemd is voor de troon  
                                                 kinderen gaan naar de kindernevendienst 
  
Gebed  

Schriftlezing Mattheus 1:1-4 

Lied 738:3 

 



 
 
Schriftlezing  Genesis 38: 6-30  
 
Lied  462  

 
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. 

4 
Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
5 
Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 



   
                6 Zoals sterren mensen melden 
  dat geen nacht te donker is 
  zal een kind ons komen redden 
  dat het licht der wereld is. 
 

Overweging 
 

Muziek  Improvisatie 
 

Lied  439:1,2,3   

 
       2 Bereid dan voor zijn voeten 

de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, – bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 



 
       3 Een hart dat wacht in ootmoed 

is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 

 

 

GEBEDEN EN GAVEN: 

 
allen gaan staan 
Gedachtenis  

Zingen: lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 

 
 
Voorbeden   
Stil Gebed 
Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Inzameling gaven  1. Pastoraat 
                                2. Kerkmuziek  

 
 
 
 
 



 
 
 
Slotlied gezang 444 wisselzang:1 -4 

 
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 nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 
 
 

Wegzending 
 

Zegen 
a: Amen 

 
 

 

 

Muziek  Fantasia (HWV 490) - G.F. Händel 

 

 

 

 


