
 
Zondag 12 december 2021 

derde van de Advent 

 
Muziek: Meine Seele erhebt den Herren  (Fuga sopra il 
Magnificat) – Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
 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: ‘Wij wachten op de koning’: lied 461  
(t. Sytze de Vries, m. Christiaan Winter) 
 
zangers 1. Wij wachten op de koning 
  die ons de vrede brengt, 
  ontsteken onze lampen 
  totdat Hij komt! 
 
allen  2. Vier kaarsen zullen branden. 

Het licht groeit vlam voor vlam. 
Het houdt de nacht gevangen 
totdat Hij komt! 

 
zangers 3. Het vuur van onze vreugde, 
  de gloed van ons gezang 
  zal niet meer kunnen doven 
  totdat Hij komt! 
 
allen  4. Wij wachten op de koning; 
  zijn ster is al gezien. 
  Vol vrede is de morgen 
  wanneer Hij komt! 
 allen gaan zitten 
Aansteken van de derde adventskaars 
Smeekgebed, na elke strofe 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 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht meenemen 
en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het eerste testament: Psalm 85 (t. Margryt Poortstra, 
m. Bram Stellingwerf; Naar de Psalmen) 
Antifoon (eenmaal zangers, eenmaal allen): 
 
Keer terug en toon uw trouw. 
Breng ons, Helper, weer tot leven. 
 

Ooit leidde uw hand ons op goede wegen, 
naar het licht gekeerd voelden wij ons veilig. 

Kwaad kreeg geen kans en woede 
werd in de kiem gesmoord. 

 
antifoon (allen) 

 
Kom weer dichtbij. We zullen ons 

in U verheugen. Woorden van vrede 
zullen wij zingen. Gij in ons midden. 

Voor dwaasheid behoed, op rechte wegen 
mogen wij weer gaan. 

 
antifoon (allen) 

 
Wij zullen het zien: trouw en waarheid 
omhelzen elkaar, recht en vrede vallen 

elkaar in de armen. Liefde zal zijn. 
 

Vrucht zal het dragen. Door de sneeuw 
reiken lentebloemen naar het licht. 

Aan de hemel worden donkere wolken 
uiteengedreven. Waarheid bloeit op, 

een zon van gerechtigheid zal schijnen. 
 

Voor God uit gaat het goede 
en baant voor hem de weg. 

 
antifoon (allen) 

 
Evangelielezing: Lukas 1,39-56, waarvan vers 46b-55 worden 
gezongen: (t. Tom Naastepad, m. Straatsburg 1539) 
 
1. Mijn hart is vol en blij 
de Heer had oog voor mij 
wie zou er dan niet zingen? 
Zijn heil heeft mij bevrijd! 
Hij doet barmhartigheid 
aan armen en geringen. 
 
2. Hij heeft veel goed gedaan 
en heilig is zijn Naam 
voor vele mensenkind’ren. 
Aan armen geeft Hij brood 
en helpt hen in de nood, 
geen macht kan dat verhind’ren. 
 
3. De rijken met hun geld, 
hun macht en hun geweld 
die haalt Hij van hun tronen, 
Maar wie ontluisterd zijn 
door armoe of door pijn, 
mogen rechtvaardig wonen. 
 
Overweging 
 
Muziek: Magnificat-fuga –Johann Pachelbel (1653 – 1706) 
 
Lied: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’: lied 992  
(t. William Livingstone Wallace, vert. Wim van der Zee, m. Arie 
Eikelboom) 1 zangers, 2 en 3 en 4 allen: 
 
zangers 1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
  dan dat wij recht doen en trouw zijn 
  en wandelen op zijn weg? 
 
qllen  2. Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen 
en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 

 
allen  3. Wat vragen mensen meer van ons 
  dan dat wij breken en delen 
  als ons is voorgedaan? 
 
allen  4. Het is de Geest die ons beweegt 
  dat wij Gods wil doen en omzien 
  naar alles wat er leeft. 
 

gebeden en gaven 
 



Over de stiltedag 
 
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… 

 
allen gaan staan 

Slotlied: ‘O kom, o kom Immanuël’ (t. Willem Barnard, m. Franse 
melodie / Thomas Helmore 1811-1890; Liedboek voor de kerken 
gezang 125, 1 + 3 + 5) Onder het slotlied komen de kinderen 
terug uit de kinderdienst.  
 
allen  1. O kom, o kom, Immanuel,  
  verlos uw volk, uw Israël, 
  herstel het van ellende weer, 
  zodat het looft uw naam, o Heer! 
  Weest blij, weest blij, o Israël! 
  Hij is nabij, Immanuel!  
 
zangers 3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 
  en maak uw licht alom bekend;  
  verjaag de nacht van nood en dood,  
  wij groeten reeds uw morgenrood.  
  Weest blij, weest blij, o Israël!  
  Hij is nabij, Immanuël!  
  
allen  5. O kom, die onze Heerser zijt,  
  in wolk en vuur en majesteit.  
  O Adonai die spreekt met macht,  
  verbreek het duister van de nacht.  
  Weest blij, weest blij, o Israël!  
  Hij is nabij, Immanuël! 
 
Zegen 
allen(431b) 
 
Amen 
 

 
allen gaan zitten 

Muziek: Magnificat octavi toni – Johann Erasmus Kindermann 
(1616 - 1665) 
 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Helaas is er ook vandaag geen koffie. Laten we elkaar de ruimte 
geven bij het verlaten van de kerkzaal. 

 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist/pianist: Tjalling Roosjen 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
2e ambtsdrager: Eunice van Zomeren 
Welkom: Marijke Hildering 
Lector: Bea de Rijke 
Kinderdienst: Richard van de Kamp 
Koster: Harry van der Klok 
Beeld: Joke van der Klok 
Geluid:  Jan Baas 
Zangers: Diana Kneppers-Doornekamp, Dicky van der Veer, 
Mari van den Burg en Harmen Lanser 
 
De collectes zijn voor de Eigen Diaconie en Jeugd- en 
Jongerenwerk. Bijdragen van de kinderen zijn voor TeamUp. 
 
Meer informatie over kaar en collectes vindt u in de nieuwsbrief. 
 
 

 


