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Richt je op en hef je hoofd, 
want jullie verlossing is nabij. 

Lucas 21:28 
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Openingslied ● Gezangboek 717 

G  Wachter, hoe ver is de nacht? 
Zie de morgen gaat al gloren. 
’t Oosten gloeit in vuurge pracht, 

ginds wordt reeds de dag geboren, 
treedt verwinnend uit de strijd 
met de macht der donkerheid. 
 

Heft uw hoofden naar omhoog, 
de verlossing is ophanden; 
eindlijk ziet der mensen oog 

Hem, die alles zal volenden, 
die des vijands macht verbreekt, 
en het rechte oordeel spreekt. 
 

Alle volken gaat het aan! 
In barmhartigheid besloten 

komt elk voor zijn troon te staan: 
Jezus heeft zijn bloed vergoten. 
Hij die overwint, bevrijdt 

alles uit de donkerheid. 

Begroeting en aansteken van de kaars • Kom en Zie 19 

G Advent is kijken naar wat komt,  
 zoals toen, lang geleden. 

 Er werd een kind van God verwacht, 
 een kind van licht, een kind vol kracht, 
 een kind dat zorgt voor vrede. 

De kinderen gaan de kinderkerk en de gemeente staat op. 

Openingsgebed met woorden uit Psalm 80   

G 
 

Lof zij aan God, almachtig, groot,                            65:1 
die deernis heeft met onze nood.  

Hij zond ons zijn geliefde Zoon - 
uit Hem geboren - van zijn troon. 
  

L Hoor ons, herder van Israël, 
die Jozef leidt als een kudde. 
U die troont op de cherubs, verschijn in luister. 

Laat uw kracht ontwaken, 
kom, en red ons. 
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G 

 

God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, 

toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 
 

L HEER, God van de hemelse machten, 

hoe lang nog blijft U vertoornd op uw biddende volk? 
U liet ons brood van tranen eten 
en een stroom van tranen drinken. 

 
G 
 

God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, 
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 

 
L U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte, 

en volken verdreven om hem te planten. 

U gaf hem een ruime plek, 
hij schoot wortel en vulde het land. 
Waarom hebt U zijn omheining vernield? 

Voorbijgangers plukken hem leeg, 
wilde zwijnen wroeten hem om, 
velddieren vreten hem kaal. 

 
G 
 

God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, 
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 

 
L Leg uw hand op uw beschermeling, 

het mensenkind dat U hebt grootgebracht. 

Dan zullen wij niet van U wijken. 
Laat ons leven, en wij roepen uw naam: Heer. 
 

G 
 

God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, 
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 
 

G De Vader op de hoogste troon                                65:10 
en zijn eniggeboren Zoon, 

de Heilge Geest gelijkerwijs 
zij nu en eeuwig dank en prijs! 

Gebed 

De gemeente gaat zitten. 
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Lezing uit het Evangelie ● Lucas 21:25-33 

25Dan 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; 26de mensen zullen bezwijken van angst 
om wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten 

zullen wankelen. 27Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon 
zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28Wanneer dat alles 
staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie 

verlossing is nabij!’ 29Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar 
de vijgenboom en al de andere bomen. 30Als je ziet dat ze uitlopen, 
weet je dat de zomer in aantocht is. 31Zo moeten jullie ook weten, 

wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij 
is. 32Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen 
zijn wanneer al die dingen gebeuren. 33Hemel en aarde zullen 

verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit.  

Lied bij de Schriftlezing ● Gezangboek 75:7.10 

G Gij zwaarbeproefde schare 

ten dode toe benard, 
daar gaat een blijde mare, 
o schrijf die in uw hart: 

al drukt het kruis uw schouder, 
al dooft het laatste licht, 
uw Trooster en Behouder 

staat voor uw aangezicht. 
 

Wat vreest gij voor het woeden 

van ’s vijands list en kracht? 
Gij zijt in Christus’ hoede, 
en Hij heeft alle macht. 

Hij komt, Hij komt, een Koning 
voor wie de boze beeft, 
wiens ijdle machtsvertoning 

Hij overwonnen heeft. 
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Lezing van de Preektekst ● Hooglied 2:8-13 

8Hoor! Mijn lief! Kijk! Hij komt, springend over de bergen, dansend 

over de heuvels. 9Als een gazelle is mijn lief, als het jong van een 
hert. Kijk! Hij staat al bij de muur. Hij blikt door het venster, tuurt 
door de spijlen. 10Mijn lief roept mij toe: ‘Sta op, vriendin!               

Mooi meisje, kom! 11Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, 
weggegaan. 12De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de 
zangtijd aan, het koeren van de duif klinkt op het land.                      
13De vijgenboom is al vol vruchten, de wijnstok rankt en geurt.         
Sta op, vriendin! Mooi meisje, kom! 

Lied bij de Schriftlezing ● Hemelhoog 454:1.5 
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Verkondiging 

Lied bij de verkondiging ● Gezangboek 69:1.3-5 

G Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer. 
Daal, Heiland, uit uw hemel neer. 
Ruk open, rijt Gij uit het slot 

de hemeldeuren, Zoon van God. 
 
Breek aarde uit, breek uit in pracht, 

dat berg en dal van lente lacht. 
O aarde, wek die bloesem 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. 

Mededelingen & Aankondiging Collecte 

Collecte 1:  
Kinderkerk 

Collecte 2:  
Eindejaargiften Diaconie 
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Inzamelen collecte met muziek en lied • Gezangboek 71:1.4 

G Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor. 
Reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven. 

Ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 

O Jezus, maak mij arme 
in deze heilge tijd 
uit goedheid en erbarmen 

zelf voor uw komst bereid. 
Laat dit bestaan uw stal, 
dit hart uw kribbe wezen, 

opdat nu en na dezen 
ik U lofzingen zal. 

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. 
 

G  
  

 

 

 

 

 

 

De gemeente gaat zitten. 
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Slotwoord 

Slotlied ● Gezangboek 75:11 

G Nog eens zal Hij verschijnen 
als Richter van ’t heelal, 
die ’t hoofd van al de zijnen 

voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen, 
wacht hem gelovig af, 

terwijl de grote morgen 
 reeds schemert boven ’t graf. 

De gemeente staat op. 

Zegen  

G  

 

 

 

 

L 

 

G 

 

De gemeente gaat zitten. 

Muziek 


