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Thema:   Na de nacht komt de morgen! 
 
Voorganger:  Ds. S. Bijl, Groningen 
Organist:   Wim Stalman 
Ouderling v. dienst: G. v.d. Bosch 
 
___________________________________________________________ 
 
Orgelspel 
  
Woord van welkom 
 
Aansteken Adventskaars (door Nikki Fleur Voortman) 
 
Gedicht (voorgelezen door Jaqueline Voortman) 
 
Een lichtje in je ogen, 
Een lichtje in je hart. 
Wij zien het en geloven: 
God maakt een nieuwe start. 
 
Openingslied: psalm van de eerste Advent 25: 1 en 2 
 
1 Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 

2 Here, maak mij uwe wegen  
door uw Woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt;  
leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil, o Heer,  
’k blijf U al den dag verwachten.   
 

Woord van bemoediging en groet 
 
Afkondiging van overlijden 



Zingen NHB 111: 1 
 
1 De dorre vlakte der woestijnen 
zal zich verblijden eindeloos; 
de zandzee zal herschapen schijnen, 
want bloeien zal zij als een roos. 
Van heil'ge vreugde zal zij beven, 
doortinteld van een heerlijk leven, 
dat nimmermeer verwelken zal. 
Zij zal de wonderen des Heren 
aanschouwen en zijn grootheid eren 
met jubelend triomfgeschal. 
 
Kyriegebed, afgesloten met lied 463  
 
1 Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 
 
2 Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 
 
3 Herder, wil behoeden, 
wie in ’t duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
licht dat stralen zal! 
 
4 Bloesem in de winter, 
roze dageraad, 
wees ons teken dat de 
zon verschijnen gaat! 
 

5 Regen uw gerechtigheid 
en bevrucht de aard, 
tot de trouw ontkiemt en 
vrede bloeien gaat! 
 
6 Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 
 
7 Christe eleison, 
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 
 
8 Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
  



Kinderen mogen naar nevendienst 
 
Eerste lezing door lector: Jesaja 2: 1 – 5 
 
1Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos;  
het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. 
2Eens komt de dag 
dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. 
Alle volken zullen daar samenstromen, 
3machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 
naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
4Hij zal rechtspreken tussen de volken, 
over machtige naties een oordeel vellen. 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal nog de wapens leren hanteren. 
5Nakomelingen van Jakob, kom mee, 
laten wij leven in het licht van de HEER. 
 
Lied 447:  1 en 3 
 
1 Het zal zijn in het laatste der tijden 
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, 
dat de wegen er heen zullen leiden 
en de volken der aarde op weg zullen gaan 
om de rechten des Heren te leren, 
zich tot God en elkaar te bekeren. 
 
  



3 En een smidse van ’t huis onzes Heren 
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. 
Niemand zal meer een wapen hanteren; 
maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
van de waarheid die eindelijk zal dagen 
over mensen van zijn welbehagen. 
  
Tweede lezing: Matteus 24: 32 - 44  
 
32Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad 
schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33Zo moeten jullie ook 
weten, wanneer je dat alles ziet, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij. 34Ik 
verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al 
die dingen gebeuren. 35Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn 
woorden verdwijnen nooit.36Niemand weet wanneer die dag en dat 
moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen 
de Vader weet het. 37Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn 
wanneer de Mensenzoon komt. 38Want zoals men in de dagen voor de 
vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach 
de ark binnenging, 39en niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed 
kwam die iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon 
komt. 40Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een 
zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41Van twee vrouwen 
die met de molensteen aan het malen zijn, zal de ene worden 
meegenomen en de andere achtergelaten. 42Wees dus waakzaam, want 
jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43Besef wel: als de heer des 
huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou 
hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 
44Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een 
tijdstip waarop je het niet verwacht. 
 
  



Lied 751 
 
1 De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil, 
maar zalig hij die toch reeds wacht 
en Hem begroeten wil. 
 
2 Want ook als niemand naar Hem 
vraagt 
noch in zijn dag gelooft, 
zijn komst wordt door geen macht  
    vertraagd: 
Hij heeft het zelf beloofd. 
 
3 Wie waakt er als een trouwe 
knecht, 
zijn meester toegedaan, 
dat als de Heer komt om zijn recht 
hij voor Hem kan bestaan? 

 
 
 
 
 
 
 
4 Zijn onze lampen wel gereed 
en branden ze wel goed, 
zodat, als Christus binnentreedt, 
Hij waardig wordt begroet? 
 
5 De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil... 
zalig die toch geduldig wacht 
en Hem begroeten wil. 
 

 
 
Thema: na de nacht komt de morgen! 
 
Orgelspel 
 
Lied 461 
 
1 Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt, 
ontsteken onze lampen 
totdat Hij komt! 
 
2 Vier kaarsen zullen branden. 
Het licht groeit vlam voor vlam. 
Het houdt de nacht gevangen 
totdat Hij komt! 
 

3 Het vuur van onze vreugde, 
de gloed van ons gezang 
zal niet meer kunnen doven 
totdat Hij komt! 
 
4  Wij wachten op de koning; 
zijn ster is al gezien. 
Vol vrede is de morgen 
wanneer Hij komt! 
 



Kinderen komen terug 
 
Dienst der gebeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
De grote lofzegging 
v. De Heer zal bij u zijn 
a. De Heer zal u bewaren 
v. Verheft uw harten 
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer 
v. Brengen wij dank aan de Heer onze God, 
a. Het past ons de Heer te danken. 
 
Voorganger: 
Ja, Heer, U komt onze dank toe, overal en altijd  
omdat Jezus Messias gekomen is in onze wereld. 
Hij, Licht in de duisternis, als teken van Uw trouw,  
is voor ons arm geworden, heeft voor ons geleden en is voor ons 
gekruisigd. Uw Geest heeft Hij ons gegeven en tekenen van het Koninkrijk 
verricht. 
U hebt Hem uit de dood doen verrijzen en ons de weg gewezen om te gaan. 
Daarom, met de engelen in de hemel, met allen die ons in geloof zijn 
voorgegaan,  verheerlijken wij U op aarde, zolang er woorden zijn en zingen 
wij U vol vreugde toe: 
 
Lied 438: 1 
1 God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht. 



Voorganger: 
Ja, zo willen wij loven en prijzen, God onze Vader, 
vanwege Jezus Messias, uw Zoon, die eens zal wederkomen. Laat uw Geest 
zijn woorden vervullen  nu wij doen wat Hij ons heeft opgedragen. 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het 
brood, sprak de dankzegging uit, brak het, en gaf het aan zijn discipelen 
met de woorden :  “Neemt en eet hiervan, want dit is mijn Lichaam dat 
voor u gegeven wordt. Doet dit om mij te gedenken.” 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, dankte daarvoor, en gaf hem aan 
zijn discipelen met de woorden : “Neemt deze beker en drinkt allen daaruit, 
want dit is de beker van het eeuwige verbond, dit is mijn bloed dat voor u 
vergoten wordt tot vergeving van zonden.   
Doet dit om mij te gedenken.” 
 
Hardop bidden allen het Onze Vader 
 
Vrede wensen we de mensen om ons heen 
 
Uitdelingswoorden 
 
De gemeenschap van brood en wijn: dienstdoende ambtsdragers 
beginnen 
 
Tijdens de lopende viering zingen we lied 381: 1 – 5 en 377 
 
1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 
 
Lied 377 
 
1 Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij – 
o Lam van God, ik kom. 

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
o Lam van God, ik kom. 



3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt – 
o Lam van God, ik kom. 
 
4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
o Lam van God, ik kom. 
 
 
 
 
 

5 Zoals ik ben, in U te zijn 
en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 
o Lam van God, ik kom. 
 
6 Zoals ik ben – ja, dat ik dan 
de lengte, breedte, hoogte van 
uw diepe liefde vatten kan: 
o Lam van God, ik kom. 
 
7 Zoals ik ben: dat ik uw naam 
nu al, met alle heiligen saam, 
en eens ook voor uw troon beaam – 
o Lam van God, ik kom. 

Dankgebed 
Lied 657, gebed om vrede  
1 Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 
2 Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 
 
 
 

3 Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 
4 Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
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Wegzending en Zegen, samen zingen we Amen 
 


