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Tijd om te 
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Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland 
- Johann Sebastian Bach



»

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):  

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 U die ons de ogen opent

VOORBEREIDING



»

v: voor wat er in de wereld gebeurt,
allen: U die ons hart opent
v: als mensen om hulp vragen,
allen:  wees in ons
v: kracht,
 hoop,
 uithoudingsvermogen,
 en liefde
 om te doen wat U ons te doen geeft
 voor ieder mens op deze weg.
a: Amen



aanvangslied 433: 1, 2, 5 (staande)
“Kom tot ons, de wereld wacht” ––>



»



»



»



gebed om ontferming 

beantwoord door kyrie 299 E  (I=mannen, II=vrouwen)
“Kyrie” ––>



»

[I = mannen, II = vrouwen]



»



adventslied 441: 1, 6, 10
“Hoe zal ik U ontvangen”   ––>



»



»



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

lezing: Zacharia 14: 4 - 9  ––>

daarna zingen psalm 25 A
“Mijn ogen zijn gevestigd”



Zacharia 14: 4 - 9
4 Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oos-
ten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene 
helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zui-
den, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. 5 Jul-
lie 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. 6 Op 
die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun »



glans. 7 Op 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 heerzal koning 
worden over de hele aarde. Dan zal de heer de enige God zijn 
en zijn naam de enige naam. 

»



zingen psalm 25 A
“Mijn ogen zijn gevestigd”   ––>



»



»



»



»



lezing: I Tessalonicenzen 3: 9 - 13 en Lucas 1: 5 - 25  ––>

daarna zingen lied 459: 1, 2, 6, 7
“Ik breng een rechter aan het licht”



I Tessalonicenzen 3: 9 - 13
9 Kunnen we God ooit genoeg voor u danken? Kunnen we 
hem ooit genoeg danken voor de vreugde die hij ons met u 
geschonken heeft? 10 Wij bidden dag en nacht met volle over-
gave dat we u weer zullen zien en kunnen aanvullen wat er 
nog aan uw geloof ontbreekt. 11 Mogen God, onze Vader, en 
onze Heer Jezus ons pad naar u leiden. 12 Moge de Heer uw 
liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw lief-
de even overvloedig wordt als onze liefde voor u. 13 Moge de 
Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig »



voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus 
komt met al de zijnen. Amen.

Lucas 1: 5 - 25
5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester 
die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoor-
de. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6 Beiden waren 
vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en 
wetten van de Heer hielden. 7 Ze 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, 9 werd er volgens het gebruik 
van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aange-
wezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de 
Heer. 10 De samengestroomde menigte bleef buiten staan bid-
den terwijl het offer werd gebracht. 11 Opeens verscheen hem 
een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukof-
feraltaar stond. 12 Zacharias schrok hevig bij het zien van de 
engel en hij werd door angst overvallen. 13 Maar 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. 14 Vreugde 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 gegis-
te drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de 
heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 
16 en 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. 20 Maar 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. 22 Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen 
hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visi-»



oen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken 
kon hij niet. 23 Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij te-
rug naar huis.
24 Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde 
vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: 25 De Heer 
heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan 
opdat de mensen me niet langer verachten.

»



zingen lied 459: 1, 2, 6, 7
“Ik breng een rechter aan het licht”   ––>



»



»



»



»



UITLEG   ––>

daarna zingen 462
“Zal er ooit een dag van vrede”





zingen 462: 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 orgelvers, 6 allen
“Zal er ooit een dag van vrede”   ––>



»

 (vers 1: allen)



 (vers 2: allen)

»



 (vers 3: vrouwen)

»



 (vers 4: allen) (vers 4: mannen)

»



 (vers 5: orgel)

 Zoals bomen mensen tonen
 dat er kracht tot groeien is
 zal de zoon der mensen komen
 die de boom des levens is.

»



 (vers 6: allen)

»



Zingen lied 726: 1 en 5 naar aanleiding van het overlijden 
van een gemeentelid



»



»



»



»



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen in de dienst
onderwijl wordt een lied afgespeeld via de beamer    ––>

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN



adventsproject en -lied 
(melodie lied 496)

“Handen heb je om te geven”   ––>

daarna inzameling van gaven voor:
  1) Kerk 2) Samen 010



    De    tem  -  pel  van   Je   -   ru   -   za - lem

   waar al  -  les     hei  -  lig       is.

 Daar brengt  de    en  -  gel     nieu  -  we hoop,

  licht    in       de      duis-ter   -   nis. »



        Op   ber - gen  en      in           da     -     len

     in     tem - pel,  huis   en   stal

  Gods   lief - de  straalt  waar    men - sen zijn.

  Het     licht  straalt  o  -  ver  -  al. »



inzameling gaven:
 1) Kerk 2) Samen 010

schoenendozen van Actie Schoenendoos worden binnengebracht ,
ondertussen een filmpje over de actie   ––>

daarna zingen lied 435: 1 en 2 (staande)
“Hef op uw hoofden, poorten wijd”  ––>



zingen lied 435: 1 en 2 (staande)
“Hef op uw hoofden, poorten wijd”  ––>



»



»



»



»



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”
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