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Lied voor de dienst: “Als tussen licht en donker” (NLB 452)
Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht.
Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht.
O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht.
Wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
Uw komst is niet te keren.
Wil ons de eenvoud leren,
leer ons Uw toekomst aan.

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: “Nu daagt het in het oosten”
1
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
1

(NLB 444)

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 nachtlijk 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.
Bemoediging en groet

( daarna gaan we zitten)

Aansteken van de eerste adventskaars en gedicht
“Het plakboek van Lucas” ( adventsproject kindernevendienst)
Protestlied: “Wij bidden om verhalen” (Mel. Nu daagt het in het Oosten)
Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.
Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Leefregel: “Wees waakzaam” Marcus 13: 31 t/m 33
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 32Niemand
weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de
2

Zoon niet, alleen de Vader 33Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd
zal komen.
Zingen: “Verwacht de komst des Heren” (NLB 439: 1 en 2)
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.
Eerste lezing: Zacharias 14: 4-9
4

Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem.
De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en
de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar
west. 5
Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens die zullen
reiken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat
koning Uzzia regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal verschijnen met al
de zijnen. 6Op die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun
glans. 7Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn
tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht
gloren. 8 Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen: de
ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen,
zowel in de zomer als in de winter. 9
En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige
God zijn en zijn naam de enige naam.
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/460-de-nacht-loopt-ten-einde-4_2_9

Lezing uit het evangelie: Lucas 1: 5-25
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5

Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias
heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde
af van Aäron. 6Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle
geboden en wetten van de Heer hielden. 7Ze hadden geen kinderen, want
Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.
8
Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te
vervullen, 9werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd
Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het
heiligdom van de Heer. 10De samengestroomde menigte bleef buiten staan
bidden terwijl het offer werd gebracht. 11Opeens verscheen hem een engel van
de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12Zacharias
schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13Maar
de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je
vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes
noemen. 14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich
over zijn geboorte verheugen. 15
Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij
niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de
schoot van zijn moeder is, 16en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer,
hun God, brengen. 17
Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders
met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te
brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’
18
Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers
een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19
De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben
uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 20Maar omdat je geen geloof
hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling
zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles
gaat gebeuren.’
21
De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen
zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22Maar toen hij naar buiten
kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een
visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij
niet. 23Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.
24
Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang
in afzondering en zei bij zichzelf: 25De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij
heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.
Luisteren: “Gezegend de Heer, gezegend Isrels God” Lied 158 C
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/158c-gezegend-de-heer-gezegend-isra-ls-god1_0_3_0
4

Overdenking
Orgelspel
Tijdens het zingen van het volgende lied worden de kinderen opgehaald.
Zingen: Gezang 125: 1 t/m 3 ( Oud liedboek)
1
O kom, o kom, Immanuël,
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, Immanuël!
2
O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
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!

Eventuele afkondigingen / lied
Gebed – Stilte – Onze Vader
Slotlied: “Daar is uit 's werelds duistre wolken” (Gez. 26 oude liedboek)
1
Daar is uit 's werelds duistre wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
2
5

Gij wilt met vrede tot ons komen,
met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer.
Het juk is van de hals genomen,
God lof, wij zijn geen slaven meer!
De staf des drijvers ligt verbroken,
aan wie ons hart zich had verkocht,
en 't wapentuig in brand gestoken
van hem, die onze zielen zocht.
Zegen
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