
 
Zondag 4 december 2022 

 tweede van de Advent 
 

dwars door de wolken heen… 
 

Muziek: uit Concerto per viola e orchestra van G. Ph. 
Telemann: Largo in G Dur 
 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: ‘Waar de mensen dwalen in het donker’: 
lied 286, 1 + 2 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de tweede adventskaars; intussen zingen 
we lied 286, 3 
 
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? 
Kom met uw licht, verjaag de nacht. 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 11,1-10 
 
Lied: ‘De nacht loopt ten einde’: lied 460, 5 en 6  
 
Evangelielezing: Matteüs 3,1-12 
 
Acclamatie: ‘Zuivere vlam’: lied 458 – driemaal 
 
Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
De angsten van ons hart. 

 
 
Overweging 
 
Muziek: bewerking van Jan Zwart voor viool en orgel van 
het lied ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ 
 
Lied: ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’: lied 442 
 

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: ‘Wij wachten op de koning’: lied 461 
 
Zegen 
allen(431b) 
 
Amen 

allen gaan zitten 
Muziek: uit Concerto per viola e orchestra van G. Ph. 
Telemann: Andante in e moll 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en in de hal. Blijft u niet bij de koffietafel staan? De koffie 



mag overal in de kerkzaal en door het hele gebouw 
worden opgedronken. Laten we erop blijven letten dat we 
elkaar de ruimte geven. 
Vanwege het Adventsconcert, dat kort na afloop van de 
kerkdienst begint, zal de koffiekar vlak daarvóór naar de 
hal worden gereden. Wilt u nog wat langer koffie blijven 
drinken, dan kan dat in de hal. 
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