
                                                                              
Liturgie voor de eredienst 1e adventszondag 

op zondag 27 november 2022 om 10.00 uur  

in de Hervormde kerk van Valkenburg a/d Rijn 

 

       Voorganger: Ds. D. Verboom 

                        uit Rijnsburg 

     

 

 
 

 

 

 
    Ouderling van dienst: Gesina Joziasse 

                 Organist: Cor Knijff 
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Welkom en mededelingen 

 

 

  
 

Hanneke Westeneng ontsteekt de 1e Adventskaars 

 

  De eerste kaars mag branden. 

  Wij zien een beetje licht. 

  Dat ook voor ons gaat schijnen.  

  Is dat geen mooi gezicht? 

 

Intochtslied: Lied 411 (Evang. Liedb.) 

 

 Refrein 1: 

 Jezus leeft in eeuwigheid, 

 Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

 Alle dingen maakt Hij nieuw. 

 Hij is de Heer van mijn leven. 
 
1. Straks als er een nieuwe dag begint 

 en het licht het van het duister wint, 

 mag ik bij Hem binnengaan, 

 voor Zijn Troon gaan staan, 

 Hef ik daar mijn loflied aan:   

 

    Refrein 1 
 
2. Straks wanneer de grote dag begint, 
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 en het licht voor altijd overwint, 

 zal de hemel opengaan, 

 komt de Heer er aan.  

 heffen wij dit loflied aan: 
 
 Refrein 2: 

 Jezus komt in heerlijkheid, 

 Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 

 Alle dingen maakt Hij nieuw. 

 Hij is de Heer van ons leven. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en Groet  

 

Zingen: Psalm 130:3,4 

 

3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. 

    Mijn hart, hoezeer onrustig wacht Zijn verlossend Woord. 

    Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 

    blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 

 

4. Gij al Gods bondgenoten, ziet naar Zijn toekomst uit! 

    De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid! 

    Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in Zijn geduld 

    aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld. 

 

Gebod  

 

 

Zingen: Gezang 126:1,3 
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1. Verwacht de komst des Heren, 

    o mens, bereid u voor: 

    reeds breekt in deze wereld 

    het licht des hemels door. 

    Nu komt de Vorst op aard, 

    die God Zijn volk zou geven; 

    ons heil, ons eigen leven 

    vraagt toegang tot ons hart. 

 

3. Een hart dat wacht in ootmoed 

    is lieflijk voor de Heer, 

    maar op een hart vol hoogmoed 

    ziet Hij in gramschap neer. 

    Wie vraagt naar Zijn Gebod 

    en bidden blijft en waken, 

    in Hem wil woning maken 

    het heil, de Zoon van God. 

   

Gebed 

 

1e Schriftlezing: Micha 3:9 t/m 4:8 (NBV2021)  

 

39 Hoor toch wat volgt, leiders van het volk van Jakob en heersers 

van het volk van Israël, jullie die de gerechtigheid verafschuwen en al 

wat recht is krom maken, 10die Sion bouwen op bloed en Jeruzalem 

op onrecht. 11De leiders spreken er recht in ruil voor geschenken, de 

priesters geven onderricht tegen betaling, de profeten voorspellen 

voor geld, terwijl ze zich op de Heer beroepen en zeggen: ‘De Heer 

is toch in ons midden? Ons zal geen onheil treffen.’ 12Daarom, door 

jullie toedoen, zal de Sion als een akker worden omgeploegd, zal 

Jeruzalem een ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde 

heuvel. 

 

 41Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer 
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rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. 

Volken zullen daar samenstromen, 2machtige 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. 3Hij zal rechtspreken tussen 

machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. 

Dan zullen zij 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. 
4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, 

door niemand opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten 

heeft gesproken. 5Laat andere volken hun eigen goden volgen – 

wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en 

altijd. 6Als die dag gekomen is – spreekt de Heer – zal Ik de 

kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie 

Ik onheil heb gebracht. 7De kreupelen zal Ik sparen, van de 

verdrevenen maak Ik een groot volk, en op de Sion zal de Heer hun 

Koning zijn, van nu tot in eeuwigheid. 8En jij, wachttoren over de 

kudde, vesting van Sion, jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen, 

aan jou, Jeruzalem, behoort het Koningschap toe. 

 

2e Schriftlezing: Openbaring 22:16-17 & 20-21 (NBV2021) 

 
16‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te 

maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn 

nakomeling, de stralende morgenster.’ 17De Geest en de bruid 

zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft 

komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. 

 
20Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig!’ 

Amen. Kom, Heer Jezus! 
21De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. 
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Kindermoment: Wacht tot de andere deur gesloten is 
 

Kinderlied: Lied 447 (Evang. Liedb.) filmpje samen met gemeente 

 

  Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot?  

  Van je krr krr krr, doe ’m open voor God,                           } 2x 

  want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen. 

 

  Je hart is net een huisje waar het gezellig is, 

  maar ’t is er nog zo donker, Er is iets wat ik mis! 

  Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot?                        }2x 

  Van je krr krr krr, doe ’m open voor God, 

  want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen. 

 

De kinderen gaan naar hun ruimte 

 

Preek: Een adventslied als alles duister is. 
 

Zingen: Gezang 300:1,2,6 

 

1. Eens, als de bazuinen klinken, 

    uit de hoogte, links en rechts, 

    duizend stemmen ons omringen, 

    ja en amen wordt gezegd, 

    rest er niets meer dan te zingen, 

    Heer, dan is uw pleit beslecht. 

 

2. Scheurt het voorhang van de wolken, 

    wordt uw aangezicht onthuld, 

    vaart de tijding door de volken 

    dat Gij alles richten zult: 

    Heer, dan is de dood verzwolgen, 

    want de schriften zijn vervuld. 

 

6. Van die dag kan niemand weten, 
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    maar het Woord drijft aan tot spoed, 

    zouden wij niet haastig eten, 

    gaandeweg Hem tegemoet, 

    Jezus Christus, gistren, heden, 

    komt voor eens en komt voor goed! 

 

Dankgebed, Voorbede, Stil Gebed, Onze Vader 

 

Collecte moment (Givt) onder orgelspel 

1. Diaconie 2. Kerk 3. Restauratie en vernieuwing 

 

De kinderen uit de kinderdienst en crèche komen in de kerk 

 

Slotlied: Gezang 122 

 

1. Komt 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. 

 

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. 
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5. Lof zij God in 't hemelrijk, 

    Vader, Zoon en Geest gelijk, 

    nu en overal altijd, 

    nu en tot in eeuwigheid. 

 

 

Zegen, beantwoord met Gez.456:3 

  Amen, amen, amen!   

  Dat wij niet beschamen 

  Jezus Christus onze Heer,  

  amen, God, uw Naam ter eer 

 

Orgelspel 

 

Collecte bij de uitgang in de daarvoor bestemde bussen 

 

 

 

Goed of fout?     

 
     Welkom vanavond om 18:30 uur in de jeugddienst! 

                      Wat is goed en wat is fout? 

      Ds. de Groot zal ons meer over het thema vertellen. 

         Marieke van der Wel en Jan Willem Haasnoot  

                  verzorgen de muzikale medewerking 
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