
 
Zondag 27 november 2022 

 eerste van de Advent 

 
‘Als alles duister is…’ 

 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Gebed op de drempel: ‘Die ons voor het licht gemaakt 
hebt’ (lied 277) 
 
Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij leven: 
spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam 
Ik zal er zijn. 
 
Openingslied: ‘Kom tot ons, de wereld wacht’: 
lied 433: 1, 2 en 3  
 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de eerste adventskaars 
 
Smeekgebed, na elke strofe besloten met  
(t. Gert Jan de Bruin, m. Jacques Berthier; Op de vleugels 
van een lied, 21) 
 
De wereld wacht: hoe lang nog God? 
Komt met uw licht, verjaag de nacht. 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
Lezing uit de profetie: Micha 2 
 
Antwoordpsalm: ‘Breng redding, Heer, de vroomheid is 
geweken’: Psalm 12: 1, 3 en 5  
 
Evangelielezing: Matteüs 24, 32-44 
 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe’: lied 339a 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘De nacht loopt ten einde’: lied 460: 1, 2, 3 en 4  
 

gebeden en gaven 

 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
allen Naar U gaat mijn verlangen, Heer (lied 25d) 
 
Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 

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. 

  
allen gaan staan 

 
Slotlied: ‘Zal er ooit een dag van vrede’:  
lied 462, 1, 2, 3, 5 en 6  
 
Zegen 
allen(431b) 
 
Amen 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
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