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Je koning is in aantocht,  

bekleed met gerechtigheid en zege.   

Zacharia 9:9 
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Muziek 

Openingslied ● Liedboek 438:1.2  

G  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. 

Begroeting en aansteken van de kaars • Kom en Zing 19 

G Advent is kijken naar wat komt, 

hoewel er weinig zicht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht, 
omdat je iets van God verwacht: 

een wereld waar het licht is.  

De kinderen gaan naar de kinderkerk en de gemeente staat op. 

Liturgie   

L Je koning is in aantocht,  
bekleed met gerechtigheid en zege. 

 
G 
 

Wij zoeken hier uw aangezicht.         (Het liefste lied van overzee 52) 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison! 
 
Doorbreek de ban van ons gemis 

Met licht dat niet te doven is: 
Kyrie eleison! 

 
L Hoor, een stem roept: 

‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 

effen in de wildernis een pad voor onze God. 
Brs Laat elke vallei verhoogd worden, 
Zrs en elke berg en heuvel verlaagd, 

Brs laat ruig land vlak worden, 
Zrs en rotsige hellingen rustige dalen. 
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L De luister van de HEER zal zich openbaren 

voor het oog van al wat leeft.’ 
G De HEER heeft gesproken! 

 

G 
 

Gij roept ons met een nieuwe naam (Het liefste lied van overzee 52) 
uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison! 

 
Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, Zon, die ons te wachten staat: 

Kyrie eleison! 
 

L De geest van God, de HEER, rust op Hem, 

want de HEER heeft Hem gezalfd: 
Brs om aan armen het goede nieuws te brengen, 
Zrs om aan verslagen harten hoop te bieden, 

Brs om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
Zrs en aan geketenden hun bevrijding, 
G om een genadejaar van de HEER uit te roepen. 

L Het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 

G Als een herder weidt Hij zijn kudde: 

zijn arm brengt de lammeren bijeen, 
Hij vlijt ze tegen zijn borst,  
en zorgzaam leidt Hij de ooien.  

 
G 
 

Gij machtigen der aarde, 't is uit met Gods geduld,  LB 438:3.4 

zo gij Hem niet aanvaarden, Hem niet aanbidden zult. 

Wie in hun trots en waan zich tegen Hem verheffen, 
die zal zijn gramschap treffen, die doet Hij ondergaan. 
 

Gij armen en verdrukten, waar gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten in deze boze tijd, 

houdt moed, Hij nadert al! Gij moogt uw Held ontvangen, 
de Vorst van uw verlangen, met lied'ren zonder tal! 
 

L Wij prijzen uw naam en heten U welkom, Koning en Heer! 
Neem ons mee op uw weg door deze wereld en laat ons horen 
en zien hoe de woorden van de profeten werkelijkheid 

worden. Geef ons de woorden om te zeggen wie U bent en 
open onze harten om U te ontvangen in ons leven. Amen. 
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De gemeente gaat zitten. 

Lezing uit het Oude Testament ● Zacharia 9:9-10 

9Juich, vrouwe Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!          

Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege.     
Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen,          

het jong van een ezelin. 10Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen 
en de paarden uit Jeruzalem; de oorlogsboog wordt gebroken.           
Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich 

uit van zee tot zee, van de Rivier tot aan de einden der aarde. 

Lied ● Liedboek 24a 

G  

 
 
 

 
 
 

 
 

K Kom schepper van hemel en aarde, 

ontsluit onze oren en open de poort. 
Kom schepper van alles van waarde, 
verhef ons en geef ons uw woord. 

G refrein 
 

K Kom schepper van zeeën die bruisen, 

verlicht onze ogen, vul ons met ontzag. 
Kom schepper van bomen die ruisen, 
verbaas ons, ontsteek onze lach. 

G refrein 
 

K Kom schepper van zwaluw en linde, 

herstel onze handen en zuiver ons hart. 
Kom schepper van klipdas en hinde, 
vernieuw ons en schenk ons uw kracht. 

G refrein 
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K Kom schepper van dampkring en akker, 

waai Gij door ons denken, bevrijd ons gemoed. 
Kom schepper en adem ons wakker. 
De koning komt ons tegemoet. 

G refrein 

Lezing uit het Nieuwe Testament ● Openbaringen 3:14-22 

14Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: 
“Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van 

Gods schepping: 15Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet 
warm. Was u maar koud of warm! 16Maar nu u lauw bent in plaats 
van warm of koud, zal Ik u uitspuwen. 17U zegt dat u rijk bent, dat u 

alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe 
ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. 18Daarom 
raad Ik u aan: koop van Mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u 

zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te 
bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw 
ogen, zodat u weer kunt zien. 19Iedereen die Ik liefheb wijs Ik terecht 

en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer. 20Ik sta voor 
de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, 
zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met 

Mij. 
21Wie overwint zal samen met Mij op mijn troon zitten, net zoals Ik 
zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.   
22Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten 
zegt.”’ 
 

Koorzang ● Veiled in darkness (G. L. Rudolph) 

Veiled in darkness Judah lay, Waiting for the promised day,  
While across the shadowy night Streamed a flood of glorious light, 

Heav'nly voices chanting then, "Peace on earth, goodwill to men'.  
 
Still the earth in darkness lies. Up from death’s dark vale arise  

Voices of a world in grief, Prayers of men who seek rerelief:  
Now our darkness pierce again, "Peace on earth, goodwill to men'.  
 

Light of light, we humbly pray, Shine upon Thy world today;  
Break the gloom of our dark night, Fill our souls with love and light, 

Send your blessed word again, "Peace on earth, goodwill to men'. 

Verkondiging 
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Lied bij de overdenking ● Het liefste lied van overzee 57 

 
 

  

 Zijn gerechtigheid zal stralen,  
 lichtend lang de hemel gaan.  
 Wie met tranen moesten zaaien  

 zullen rijk beladen staan. 
Als zij juichend, als zij juichend, als zij juichend  

achter hun bevrijder staan. 
 
Hij zal komen met erbarmen  

en langs onze straten gaan. 
Wie verloren van het leven  
geeft Hij het om op te staan. 

Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, 
zie ons in genade aan! 
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Mededelingen & Aankondiging Collecte 

Collecte 1:  

Maaltijd voor Inloophuizen 

Collecte 2:  

Eindejaargiften Diaconie 

  
 

Inzamelen collecte met muziek en lied • Liedboek 463:1.3.5 

 
  
 Herder, wil behoeden, wie in ’t duister valt. 
 Keer hun lot ten goede, licht dat stralen zal! 

  
 Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard, 
 tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat! 

De gemeente staat op. 

Dankgebed en Voorbeden 

L Onze Vader, die in de hemel zijt, 

G 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. 

De gemeente gaat zitten. 
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Slotwoord en slotlied • Zingenderwijs 5 

G Uw Naam, niet uit te spreken groot, 

die zich verheft boven de dood, 

uw Naam willen wij prijzen. 

Want aan het einder van de nacht 

zal als een teken van uw kracht 

een nieuwe dag oprijzen. 

God, kom tot ons als in een kind, 

dat onder ons zijn weg niet vindt,  

kwetsbaar in mensenhanden. 

En waar dit kind vertrouwen straalt 

Ontstaat een lied, dat ons verhaalt: 

Gods heil draagt ons op handen. 

De gemeente staat op. 

Slot van de liturgie  

L Sta op en schitter, je licht is gekomen, 

over jou schijnt de luister van de HEER. 
  j84:1-3 

G 

 
 
 
 

K 
 

 
 
 

G 

Dochter Sions, wees verheugd! Juich van vreugd, Jeruzalem! 

Zie, uw Koning komt tot u. Ja, Hij komt, de Vredevorst. 

Dochter Sions, wees verheugd! Juich van vreugd, Jeruzalem! 

 

Hosianna, Davids Zoon! Heil en zegen zij uw volk. 

Sticht nu, Heer, uw eeuwig Rijk; ’t hosianna komt U toe. 

Hosianna, Davids Zoon! Heil en zegen zij uw volk. 

 

Hosianna, Davids Zoon! Wees gegroet, o Vredevorst! 

Eeuwig staat uw zetel vast, eeuwig als des Vaders troon. 

Hosianna, Davids Zoon! Wees gegroet, o Vredevorst! 

 

G De genade des Heren Jezus Christus  
en de liefde des Vaders  
en de gemeenschap des Heilgen Geestes  

L zij met u allen, 
G met ons allen. Amen 

Muziek 


