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Kerkdienst Smilde, zondag 28 november 2021 
Voorganger: Ds. A. van der Heide 
Organist / Pianist: Nico Meilof 
 
Voor de dienst zingen: Opwekking 488 
 
1 Heer, ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer, ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
2 Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 
2x Refrein 
 

Welkom/mededelingen 
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Intochtslied Liedboek 1005: 1 en 2 
 
1 Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
 
Stil gebed, Votum en groet 
 
Berichten uit de gemeente 
 
Drempelgebed + kyriegebed 
 
Zingen NLB 433: 1, 2 en 5 
 
1 Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
 
2 Kind dat uit uw kamer klein  
als des hemels zonneschijn  
op de aarde wordt gesteld,  
gaat uw weg zoals een held.  

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

 
Introductie thema en Advents project KND 
 
Kinderlied Thank You van Jesus Army 



3 
 

 
Kinderen naar kindernevendienst 
 
Gebed om de Heilige Geest voor de opening van de Schrift 
 
Eerste Schriftlezing: door de lector 
Zacharia 7:7-13 
7 Jullie weten toch wat de HEER bij monde van de vroegere profeten heeft gezegd, 
toen Jeruzalem en de omliggende steden nog bewoond en vredig waren, en er ook 
mensen woonden in de Negev en het heuvelland.  8 En nu zegt de HEER het nogmaals, 
bij monde van mij, Zacharia:  9 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek 
eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar;  10 onderdruk geen weduwen en 
wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander 
kwaad te doen.’  11 Maar jullie voorouders weigerden halsstarrig om te luisteren; ze 
stopten hun oren dicht om het maar niet te hoeven horen.  12 Ze lieten de woorden en 
vermaningen die de HEER van de hemelse machten hun door zijn geest bij monde van 
de vroegere profeten voorhield niet tot zich doordringen, maar sloten zich ervoor af. 
Daarom werden ze getroffen door de toorn van de HEER van de hemelse machten.  13 
Ze luisterden niet toen hij hen riep. ‘Daarom’ – zei de HEER van de hemelse machten – 
‘zal ik niet luisteren wanneer zij mij roepen.  
 
Korte stilte 
 
Tweede Schriftlezing 
Ev v Lucas 1:5- 25a 
 
5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en 
tot de priesterafdeling Abia behoorde. 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 aangewezen om het reukoffer op te dragen in 
het heiligdom van de Heer.  10 De samengestroomde menigte bleef buiten staan 
bidden terwijl het offer werd gebracht.  11 Opeens verscheen hem een engel van de 
Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar 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 gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal 
vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is,  16 
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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 3hij 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 visioen had gezien; hij maakte 
gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet.  23 Toen zijn tempeldienst voorbij was, 
ging hij terug 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. 
 
Preek 
 
Zingen NLB 462: 1, 2, 5 en 6 
 
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? 
 

5 Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 
 
6 Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 

 
Dank en voorbeden. 
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Slotlied: NLB 442 
 
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 aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige 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 en gezongen amen 
 
Orgel of piano muziek door Nico 
 


