
 
Zondag 5 december 2021 

tweede van de Advent 

 
 
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 
vg Levende, onze God, 
 wij wachten vol verlangen, 
 wij zien vurig naar U uit. 
allen Kom onze harten winnen, 
 geef weer gloed aan onze hoop. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Gezegend zal Hij wezen’: Psalm 92 vers 2 
en 3  (t. Willem Barnard, m. Genève 1562) 
 
2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren. 
 

3. Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken 
 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de tweede adventskaars 
 
Smeekgebed met Habukuk 1 vers 2-4, besloten met: 
 
De wereld wacht, hoe lang nog God? 
Kom met uw licht, verjaag de nacht. 
 

(t. Gert Jan de Bruin, m. Jacques Berthier; Op de vleugels 
van een lied, 21) 

 
… gebedsstilte … 
 
… die overgaat in het  
Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit het eerste testament: Habakuk 2 vers 1-3, 3 vers 
13-19 

Lied: ‘Soms groet een licht van vreugde’:  
lied 910 vers 1 en 4 (t. William Cowper, vert. Jan Willem 
Schulte Nordholt, m. Wales) 
 

1. Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is ’t die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ’t goede doen, 
Hij geeft na donkere regen 
een mild en klaar seizoen. 
 

4. Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgenboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 
 
Lezing uit het tweede testament: Hebreeën 11:1-4, 11-12 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘God, schenk ons de kracht’: lied 418 vers 1 en 2 
(t. en m. Dieter Trautwein, vert. Ad den Besten) 
 
1. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
allen (lied 62c) 
 
Stel je vertrouwen op God alleen, 
je zult niet wankelen, Hij is je rots. 



 
allen Onze Vader, die …  

allen gaan staan 
 

Slotlied: ‘Nu daagt het in het oosten’:  
lied 444 vers 1, 2 en 5 (t. Johannes Riemens sr., m. 
Melchior Vulpius) 
 
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. 
 
5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
Zegen 
allen(431b) 
 
Amen 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. Helaas is er 
vandaag, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, 
geen koffie. Laten we elkaar de ruimte geven bij het 
verlaten van de kerkzaal.
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