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Advent 2020 
Eerste zondag van advent. We leven naar het kerstfeest toe. 
In het begin klinkt een stem die zegt: Kan iemand het licht 
aandoen? De viering wordt getoonzet door een lied van Huub 
Oosterhuis: Hoever is de nacht, wachter? De morgen komt, zegt 
de wachter, maar nog is het nacht (Lied 457). Het zijn treffende en 
actuele woorden, passend bij deze weken van wachten en 
verwachten! 
 
We verstillen en wachten op wat komen gaat… 

 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Een stem in het donker: Kan iemand het licht aandoen? 
De eerste adventskaars wordt ontstoken 
 
Lied 433 vers 1 – Kom tot ons, de wereld wacht (staande) 
    
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 

v. Onze hulp ligt verankerd in de naam van de Heer, 
a. die hemel een aarde gemaakt heeft, 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid  
g.  en niet laat varen het werk van zijn handen. 

 
v. In naam van deze God: vrede met u, met jou. 
a.  Zijn vrede ook met jou. 

 
v.  Kom tot ons, God. 

      Raak ons met de hartslag van uw liefde, 

      open ons hart, 
      zo bidden wij U door Jezus Christus, uw Zoon. 

a.  Amen. 
                       (we gaan weer zitten) 
 
Lied 85 vers 1 en 4  
Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer  
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Kyriegebed 

 
Lied 463 vers 1, 6, 7 en 8 – Licht in onze ogen 
 
Voor de kinderen…  
 
Een adventslied: Lied van het licht 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BLbT0yaircQ 
 
Gebed van de zondag 

 
Schriftlezing: Jesaja 63 vers 19 – 64 vers 4 en 7 – 8   
 
19Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst, 

alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen. 

Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! 

De bergen zouden voor u beven. 

641Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, 

zoals vuur water doet koken, 

zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen 

en alle volken voor u laten beven, 

2omdat u de geduchte daden doet 

waarop wij niet durven hopen. 

Als u toch zou afdalen! 

De bergen zouden voor u beven. 

3Nog nooit is zoiets gehoord, 
niet eerder zoiets vernomen. 

Geen oog zag ooit een god buiten u, 

die opkomt voor wie op hem wacht. 

4U komt ieder tegemoet 

die van harte rechtvaardig handelt, 

die uw weg gaat, met u voor ogen. 

Maar nu bent u in toorn ontstoken, 

omdat wij gezondigd hebben. 

Hadden we maar de oude weg gevolgd, 

dan zouden we worden gered. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BLbT0yaircQ
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7Toch, HEER, bent u onze vader, 

wij zijn de klei, door u gevormd, 

wij zijn het werk van uw handen. 

8Laat uw grote toorn toch varen, HEER, 

houd onze schuld niet steeds in gedachten, 
maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk? 
 

Lied 1009 vers 1 en 2 – O lieve Heer, geef vrede 
    
Schriftlezing: Marcus 13 vers 33 – 37 
 
33Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd 
zal komen. 34Het is als met een man die op reis ging: hij verliet 
zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een 
eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de 
wacht te houden. 35Wees dus waakzaam, want jullie weten niet 
wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de 
nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. 36Laat 
hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. 37Wat 
ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’ 
 

We luisteren naar: Hoever is de nacht (lied 457) 
 
https://music.youtube.com/watch?v=hKsdCUsLOPc&list=RDAMVM
hKsdCUsLOPc 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 441 vers 1, 6 en 7 – Hoe zal ik U ontvangen  

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 
Collectedoel 

 
Lied 444 vers 1, 2 en 4 – Nu daagt het in het oosten 

 
Uitzending en zegen 

gezongen ‘Amen, amen, amen’. 
 

 


