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Bij de dienst: 
Op de eerste Adventszondag horen we 
over de vrome en gelovige Zacharias 
en Elisabet, die beiden op leeftijd zijn. 
Ze houden zich strikt aan alle geboden 
en wetten van de Heer. Zo mag 
duidelijk zijn, dat hen geen blaam treft 
dat ze geen kinderen hebben 
gekregen.  
Een engel komt op hun pad en alles 
wordt anders. Om sprakeloos van te 
worden! Want engelen bestaan en het 
leven kan ineens een ander 
perspectief krijgen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Liturgie:  

 
De Paaskaars brandt 

 

Orgelspel - we worden stil 

 

Welkom en mededelingen 

 

Verstilling 

 

De kaarsen worden ontstoken 
 
Drempelgebed: 

O: Kom tot ons God, wek op uw kracht en schep    
     ons nieuwe adem 
A: Naar U gaat ons verlangen uit 
O: Dat Gij ons raakt met de hartslag van uw liefde 
A: Kom tot ons, God, wek op uw kracht 
    en genees ons met de gloed van uw genade 
O: Kom tot ons God, en doe ons weer wonen in  
     uw nabijheid. 
A: Amen 
 

Aanvangslied: Psalm van de zondag: 25: 1, 2 

                          

Bemoediging:  

V: In vertrouwen roepen wij de Naam aan van de 
Eeuwige: IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU. 
Wij zijn de eersten niet die de Eeuwige 
aanroepen. Gods woorden spreken ook tot ons:  
 Ben je oud en durf je niets meer te verwachten? 
Wees niet bang! 
Sta je aan de kant om wat er in je leven niet 
gebeurde? 
Wees niet bang! 
Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen! 
Er is goed nieuws voor jou en mij: de Eeuwige 
trekt zich ons lot aan!  
Allen: Amen. 
 

Groet:  

V: Genade zij U en vrede van God onze Vader en 
van Zijn Zoon Jezus Christus, in gemeenschap 
met de Heilige Geest, Amen 
 

 



 

Lied: Antifoon voor de 1ste Advent:    
  432a: koor: 1ste keer, allen 2de keer 
 
Aansteken van de Adventskaars: 
Een kaarsje maakt een groot verschil. 
 Hij fluistert naar de rest:  
‘Doe met me mee,  
als je dat wil, want stralen kun je best!’ 
 
Vandaag begint een mooie tijd,  
we wachten op de Heer.  
En als het licht zich hier verspreidt  
dan stralen wij steeds meer 
 
Gebed 

 
Lied: melodie psalm 74 (allen) 
Een nieuw begin hebt Gij ons toegezegd 
Gij doet ons uitzien  
naar een glimp van vrede, 
Een handvol liefde over het verleden. 
Verlangen hebt Gij  in ons hart gelegd. 
 
Zo strekken wij ons uit  
naar wat nog komt 
Tasten de nachten af naar licht en leven 
Naar sporen van een mens  
met ons verweven 
Een nieuwe schepping  
die ons overkomt. 
 
Lezing: Lucas 1: 5- 25 

 

Lied: 464: koor 1 en 2 

 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: 462: koor 1, 3 en 5 
                  allen 2, 4 en 6 
 
Dank en Voorbeden, stil gebed en  
Onze Vader 
 
Mededelingen, collecte-

aankondigingen en bloemengroet. 

 

Slotlied: 439: 1 en 2 (allen) 

 

Zegen met gezongen Amen 

 

Orgelspel 

 

We blijven zitten tot het orgel is uitgespeeld. 

 
 

 

 

Collectes:  

1.  SchulHulpMaatje 

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken 
in Nederland.  Het uitgangspunt is dat je iemand 
in moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan 
naast mensen met schulden staan. En samen 
kijken en leren we hoe zij vrij kunnen komen 
van een (dreigende) schuld. Iedereen die hulp 
nodig heeft bij financiële problemen, kan 
rekenen op de steun van onze maatjes. 
Ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst. 
Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste. 
Daarom geven we ruime aandacht aan 
vroegsignalering en preventie.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud Dorpskerk 

 

 

 


