
 
Zondag 13 december 2020 

derde van de Advent: 
gaudete, verheug u! 

Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar muziek: J.G. Walther, ‘Nun komm, der Heiden 
Heiland’, vers 1 en 2 
 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: ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’: lied 528  
(t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 
 
1.Omdat hij niet ver wou zijn 
is de Heer gekomen. 
Midden in wat mensen zijn 
heeft Hij willen wonen. 
Refrein: Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
2. Overal nabij is Hij 
menselijk allerwegen 
Maar geen mens herkent Hem, Hij 
wordt gewoon verzwegen. refrein  
 
3. God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder, 
heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. refrein  
 
4. Wil daarom elkander doen 
alle goeds geduldig. 
Wees elkaar om zijnentwil 
niets dan liefde schuldig. refrein 
 
5. Wees verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden.  refrein 

 allen gaan zitten 
Aansteken van de derde adventskaars 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: 
 
De wereld wacht: hoe lang nog God? 
Komt 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 3,22-30 
 
Lied: ‘Een engel roept de oude man’: lied 741, 1+2  
(t. Andries Govaart, m. Willem Vogel) 
 
1.Een engel roept de oude man, 
hij stokt, kan niet meer spreken. 
Elisabeth ontvangt, zij weet: 
Johannes zal hij heten. 
Haar nicht Maria komt te hulp, 
met haar in heil eendrachtig; 
het kind springt op, wijst in haar schoot 
op Hij-die-redt waarachtig. 
Johannes is zijn naam, 
Gods rijk kondigt hij aan, 
hij wijst een nieuw bestaan, 
een koppig godsgeschenk. 
 
2. Een stem die roept in de woestijn: 
Draag vruchten van bekering. 
De wegbereider van Gods rijk, 
de schare zoekt zijn lering. 
Johannes wijst op wie daar komt, 
het Lam van God, je redder. 
‘Ik doop met water, hij met vuur; 
ik minder, hij gaat verder’. 
Johannes is zijn naam, Gods rijk kondigt hij aan, 
hij wijst een nieuw bestaan, een koppig godsgeschenk. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek: J.G. Walther, ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ 
vers 3 
 
Lied: ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’: lied 
126a (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 
 
Refrein: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
1. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: “Hun God doet wonderen.” 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. refrein 
 
2. Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn 
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 
3. Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven. refrein 
 

gebeden en gaven 
 
In gedachtenis: Margreet Verschuur-Kroes 
19 juli 1953 – 4 december 2020 
 
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… 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen = slotlied: ´Wij zingen door de 
tranen heen´: lied 502, 1+2 (t. Sytze de Vries, m. Willem 
Vogel)       
       Staande 
 
1.Wij zingen door de tranen heen, 
vér boven onze macht, 
omdat in ongekende nacht 
als blijvend teken van de dag 
één ster ons tegenlacht. 
Refrein: Kom en word opnieuw geboren 
ster waarop de wereld wacht. 
Breek het donker met uw stralen; 
Met uw warmte: breek de nacht! 
 
2. Een lied voor mensen, nameloos, 
verstoken van elk licht, - 
de hemel doof, geen God te zien, 
geen droom en alle toekomst dicht, 
geen woord, geen vergezicht: refrein 
 
Muziek: J.G. Walther, een bewerking van het lied ‘Gaat 
stillen in den lande’ 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Hannah Wicherink 
2e ambtsdrager: Jan Vogel 
Coördinator: Lieske Duim 
Koster:  André Lekkerkerker 
Zangers: Hetty Harmsen, Dicky van der Veer, Wim Schuit 
en Tom Kuipers 
Opname: Jantine Dijkstra 
Geluid: Fokke van der Veer 
 
Collectes  
De eerste collecte is voor de Eigen diaconie; 
kerstpakketten en kerstattenties en de tweede voor 
Onderhoud gebouw.  Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
Meer informatie over de kaarten en de collectes vindt u in 
de Nieuwsbrief. 
 
 


