
Orde van dienst voor 2e Adventszondag 
5 december 2021 om 9.30 uur in de Hoofdhof 

 

Voorganger: ds. Pieter Dirk Wolthaus uit Zutphen  
Ouderling: Madeleen Wagteveld; Diaken: Anne Schippers; Lector: Alice Tanis 

Organist: Robert Helder  
Gemeentezang: Amicanto  

~    ~    ~  
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom - moment van stilte – aansteken Gemeentekaars 
 
Gedicht voor 2e Advent door Floris Veldhuijsen en aansteken 2e Adventskaars 
 
Zingen (Amicanto): ‘Kaarsenlied’ (melodie: Lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’) 

Wij bidden om verhalen 
Van hoop en goede moed 
God laat zijn licht hier stralen 
Hij komt ons tegemoet 
  

Een boek met mooie woorden 
Met plaatsen en een lied 
Zo laat God van zich horen 
Want Hij vergeet ons niet  

Groet 
Bemoediging 
 
Aanvangslied (allen): Lied 80: 1, 2 en 7 

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!   
 
7  
Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat: 
een sterrenbeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer.  
 

 
 
 



Kyrie: gesproken en gezongen, Lied 281 
 
De vragen huizen in ons hart. 
Gij die de duisternis ontwart: 
Kyrie eleison.  
 

Wanneer het donker ons verrast, 
Houd ons dan met uw goedheid vast: 
Kyrie eleison. 

Doorbreek de ban van ons gemis 
Met licht dat niet te doven is: 
Kyrie eleison. 

 
Gij roept ons met een nieuwe naam 
Uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison. 
 

Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat, 
Kyrie eleison 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebedsgroet:                                                                                                              
 

Voorganger:  De Heer zij met u                                                                                       
Gemeente:   OOK MET U ZIJ DE HEER     
 
Gebed van de Zondag 
 

Moment met de kinderen 
Lied voor bisschop Nicolaas (melodie lied 134) 

 

Hij komt van ver bij ons vandaan,                                                                                       
veel armen heeft hij goedgedaan,                                                                                                      
hij deelde wat hij had aan brood                                                                                        
en was hun aller huisgenoot. 
 

Maar eveneens wordt er verteld,                                                                                            
dat hij de schippers vergezelt,                                                                                                  
die varen voor een karig loon.                                                                                               
Zij zien hem als hun schutspatroon.                                                                                            

Heilig is hij voor jong en oud,                                                                                                         
geen kind dat niet op hem vertrouwt.                                                                                  
Geen sterv'ling die zijn naam niet weet                                                                         
in deze kerk die Hoofdhof heet! 

 
Nu zingen wij voor hem ons lied,                                                                                   
varensgezellen zijn wij niet,                                                                                                          
maar schepelingen van de Heer.                                                                                             
Aan Hem voor alle heil'gen eer! 
 

O bisschop met uw witte baard                                                                                                       
en schutspatroon van al wie vaart,                                                                                                       
gij toeverlaat van groot en klein, -                                                                                               
leer ons, Gods bondgenoot te zijn! 

Schriftlezing uit het Eerste Testament: Jeremia 33 : 14 - 17 
 
Lied 158a: 1 en 3 
 



1 God zij geloofd uit alle macht, 
Hij komt zijn volk bevrijden 
en heeft aan Israël gebracht 
verlossing in zijn lijden. 
Hij heeft zijn teken opgericht: 
verheffing van het aangezicht 
voor heel het huis van David, 
zoals voorlang geschreven stond 
heeft Hij gedacht aan zijn verbond, 
zo doet Hij ons herleven. 

 

3 Gij zijt de stem der profetie 
sprekend van mededogen, 
want eens zal ieders oog Hem zien: 
de opgang uit de hoge. 
Gezegend zij de dageraad 
het licht dat weldra schijnen gaat 
voor wie in duister kwijnen. 
Hij zal de schaduw van de dood 
beschamen met zijn morgenrood. 
Op aarde daalt de vrede! 

 

Evangelielezing: Lukas 1 : 26 -38 
 
Lied (melodie lied 912) 

 

Gij die u in dromen hult,                                                   
wat ondenkbaar is vervult 
en ons hartsverlangen hoort: 
ons geschiede naar uw Woord. 

 

Gij die bron van leven zijt, 
adem wekt en vruchtbaarheid 
en bemint wie naar U hoort: 
ons geschiede naar uw Woord. 
 

Gij die woont in eeuwig Licht, 
Doden weer hebt opgericht 
en door wie er toekomst gloort: 
ons geschiede naar uw Woord. 

Gij die met uw Vredegroet 
mensen weer herleven doet 
en u waarmaakt, ongehoord: 
ons geschiede naar uw Woord. 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Meditatief moment – orgelspel 
 

Lied 444 
 
1   Nu daagt het in het oosten,  
     het licht schijnt overal:  
     Hij komt de volken troosten,  
     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 nacht’lijk 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. 

Dienst der gebeden 
Dankgebed en voorbeden 
Stil Gebed 
Onze Vader 

 
Collecte oproep 
De 1e collecte is bestemd voor de Kerk in Actie/ Rwanda  
en de 2e collecte is voor de Jeugd  
 
Slotlied: Lied 433  (Allen coupletten 1, 3 en 5; Amicanto 2 en 4) 

2  
Kind dat uit uw kamer klein  
als des hemels zonneschijn  
op de aarde wordt gesteld,  
gaat uw weg zoals een held. 
  
 
3  
Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer,  
die de hel zijt doorgegaan  
en hemelwaarts opgestaan.   
 
 
 

4  Uw kribbe blinkt in de nacht  
  met een ongekende pracht.  
  Het geloof leeft in dat licht  
  waarvoor al het duister zwicht. 
  

5 Lof zij God in ’t hemelrijk,  
Vader, Zoon en Geest gelijk,  
nu en overal altijd,  
nu en tot in eeuwigheid.    

Zending en zegen 
 
Gemeente zingt  
 
 
 
Orgelspel 

_____________ 

De kerkenraad wenst u een goede zondag. 


