
 

 

 

 

 

 

Orde van de dienst 

tweede zondag van Advent  

zondag 4 december 2022 

 
 

 

Orgelspel G. D. Leyding (1664-1710) – ‘Von Gott will ich nicht lassen‘ 
(mel. lied 439) 
 
Woord van welkom  
 
Adventskaarsen worden aangestoken 
 
We zingen: Lied 285 – Het licht is ons voorgegaan 

 

 1. Het licht is ons voorgegaan 

 en straalt als een lopend vuur. 

 Het wijst ons de weg hoe wij 

 in vrede kunnen gaan.  

 

 2. Dit licht is voor ons de zon! 

 Het zegt hoe de goede God 

 het donker van onze nacht 

 met liefde overwon. 
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Bemoediging en drempel gebed 

 

 v:  Onze hulp in de Naam van de Heer 

 A:  UW NAAM ZEGT ONS DAT U UW WERELD TROUW BLIJFT 

 v:  Gedenk dan de namen 

  die ons uw trouw hebben getoond. 

 A:  VROUWEN EN MANNEN DIE ONS HIERIN ZIJN VOORGEGAAN 

 v:  Heer, verbind ons aan elkaar 

  zodat niet de bittere tranen van de eenzaamheid 

  levens zullen bepalen. 

 A:  MAAR DAT WIJ MOEITE ZULLEN DOEN ELKAAR VAST TE HOUDEN 

 v:  en dat wij elkaar zo geluk zullen schenken, 

  alle dagen van ons leven. 

 A:  AMEN. 

 

 

We zingen: Psalm 80 vers 1 en 2  

 

 1.  O God van Jozef, leid ons verder, 

 hoor ons en wees weer onze herder; 

 gij vuurkolom, straal gij ons toe. 

 Waak op, o Held, wij worden moe; 

 laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 

 doe ons opstaan en help ons weer. 

 

 2.  Wek op uw kracht en kom bevrijden 

 uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 

 Die troont daar op de cherubim, 

 gedenk uw dienaar Efraïm, 

 laat zijn gebed niet onverhoord! 

 Herder Israëls, leid ons voort! 
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Gebed om ontferming, 
 met Lied 463: 1, 3, 6, 7, 8 – Licht in onze ogen  

 Inleidende woorden 

1. Licht in onze ogen,  

 redder uit de nacht,  
 geldt uw mededogen  
 nog wie U verwacht?  
 
 Gesproken gebed  

 
 3.  Herder, wil behoeden,  
 wie in ’t duister valt. 
 Keer hun lot ten goede,  
 Licht dat stralen zal! 
 
 Gesproken gebed  
 

 6.  Kyrie eleison,  
 dat Gij U erbarmt,  
 onze kille koude  
 met uw licht verwarmt!  

 
 7.  Christe eleison,  

 nog is niet verstomd  
 ons verlangend roepen  
 dat Gij spoedig komt!  

 
 8.  Kyrie eleison,  

 wees genadig, Heer!  
 Breng ons naar de morgen,  
 wacht niet langer meer!  

 

 
Gebed bij de Opening van het Woord 
 
 
Verbeelding en inleiding: de voormoeders van Jezus. 
 
 
Lezing uit het Oude Testament: Ruth 1.19b-2:12 en  4:13-17 
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Lied: Overoverovergrootmoeders  

 tekst: Anneke van Wijngaarden  

melodie: ‘Nu daagt het in Oosten’, LB 444 

 

 Zal hij op Ruth gaan lijken 

 die volop naaste is, 

 als zij Naomi bijstaat 

 die treurt en eenzaam is. 

 
Lezing uit het Evangelie: Matteüs 13:54-56 

 

We zingen: Lied 439 – Verwacht de komst des Heren 

 

 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. 
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 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 heil’ge 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. 

 

 

Verkondiging 

 

Stilte 
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Orgelspel A. G. Ritter (1811-1885) – ‘Helft mir Gott’s Güte preisen’ 

(mel. lied 439) 

 

 

We zingen: Lied 462 – Zal er ooit een dag van vrede  

 

 1. Zal er ooit een dag van vrede, 

 zal er ooit bevrijding zijn 

 voor wie worden doodgezwegen, 

 levenslang gebroken zijn? 

 

 2. Zal er ooit een blijvend heden 

 vol van goede vrede zijn, 

 waar geen pijn meer wordt geleden 

 en het leven nieuw zal zijn? 

 

 3. Zie de takken aan de bomen 

 waar het jonge groen ontluikt, 

 tot een stralend nieuwe zomer 

 waar de vredesbloesem ruikt. 

 

 4. Zie de sterren aan de hemel 

 waar het duister van de nacht 

 door hun schijnsel wordt verdreven 

 tot een nieuwe dag die lacht. 

 

 5. Zoals bomen mensen tonen 

 dat er kracht tot groeien is, 

 zal de zoon der mensen komen 

 die de boom des levens is. 
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 6. Zoals sterren mensen melden 

 dat geen nacht te donker is, 

 zal een kind ons komen redden 

 dat het licht der wereld is. 

 

Gebeden, 

 Dankgebed- en voorbede  

 Stil gebed  
 Onze Vader  
     

Onze Vader 
die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd; 

Uw Koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede gelijk in de hemel als op aarde 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze, 

want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Orgelspel en collecte 
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We zingen: Lied 442 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
 
 1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard’ en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil’ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 
 2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
Zegen, 
 a: Amen, amen, amen. 
 
Orgelspel J.S. Bach (1685-1750) - ‘Von Gott will ich nicht lassen‘ (mel. 
lied 439) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


