
 
Zondag 6 december 2020 

 tweede zondag van de Advent 
 

Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar 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. 
 
vg Wees ons nabij, eeuwige God; 
allen breng ons tot leven. 
vg Spreek uw woord in deze wereld; 
allen breng ons tot vrede. 
vg Laat toch de duisternis 
 geen vat op ons krijgen. 
allen Wees een licht in ons. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Nu daagt het in het oosten’: lied 444  
(t. Johannes Riemens sr. M. Melchior Vulpius) 
 
 allen gaan zitten 
 

1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
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! 
 
5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
Aansteken van de 2e adventskaars 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: 

 
De wereld wacht: hoelang nog God? 
Kom met uw licht, verjaag de nacht 
 

(t. Gert Jan de Bruin, m. Jacques Berthier; Op de 

vleugels van een lied, 21) 
 

 de heilige Schrift 
 
Evangelielezing: Johannes 1: 19-28 
 
Lied: ‘Verwacht de komst des Heren’: lied 439 
(t. Valentin Thilo, m. 16e eeuw, vert. Ad den Besten) 
 
1.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. 
 
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. 
 
4. O Jezus, maak mij arme 
in deze heilige 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. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (lied 458) 
 



Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 
 
(t. en m. John L. Bell en Graham Maule, vert. Joke Ribbers) 
 
allen Onze Vader, die …. 
 
Slotlied: ‘Kwam van Godswege’: lied 456b, 1, 2, 7 en 8 
(t. Huub Oosterhuis, m. Jaap Geraedts)  
 Staande 
 
1.Kwam van Godswege 
een man in ons bestaan, 
een stem om te getuigen, 
Johannes was zijn naam. 
Man van Godswege, 
Johannes was zijn naam. 
 
2. Zo staat geschreven: 
de heuvel moet geslecht, 
geen kwaad mag zijn bedreven, 
maak alle paden recht. 
Zo staat geschreven: 
maak alle paden recht. 
 
7. Volk uitentreuren 
gezeten in de nacht, 
Gods woord zal u gebeuren 
zolang gij Hem verwacht. 
Sta te gebeuren, 
kom, woord, in onze nacht. 
 
8. Volk uitverkoren 
om in het licht te staan, 
een kind wordt u geboren, 
Messias is zijn naam. 
Kind ons geboren, 
jouw licht zal met ons gaan. 
 
Zegen 
 
Amen 
 
 
Muziek 
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