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Thema: Uitzien naar het licht 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 19: 1 en 2 
1. De hemel roemt de Heer, 
het firmament geeft eer 
Hem, die 't heelal volbracht. 
De dag spreekt tot de dag 
van wat zijn hand vermag, 
de nacht meldt het de nacht. 
Er is geen taal, geen woord, 
toch wordt alom gehoord 
een wijd verbreide mare. 
Geen stem gaat van hen uit, 
maar overal verluidt 
hetgeen zij openbaren. 

2. God heeft de tent gemaakt, 
waarin de zon ontwaakt 
fier als een bruidegom, 
die blinkend van gewaad 
het bruidsvertrek verlaat 
en licht verspreidt alom. 
Zo, vrolijk als een held 
die tot de zege snelt, 
roept hij de nieuwe morgen; 
hij trekt zijn glanzend spoor 
de ganse hemel door: 
zijn gloed laat niets verborgen. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Aansteken 4e adventskaars 
door Lieke Smeijers 
In een wereld vol met lijden,  
Wachten mensen al zo lang.  
Maar in huizen en in kerken,  
Hoor je toch al het gezang.  
Wij zien uit naar onze redder:  
Kom tot ons, de wereld wacht!  
God zal wonen bij de mensen,  
Komt als kind in onze nacht. 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 463: 1, 5, 6, 7 en 8 
1. Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 

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 Schriften 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Advent is kijken naar wat komt 
Advent is kijken naar wat komt,  
advent is durven dromen,  
is licht zien in de duisternis,  
geloven dat God met ons is  
en dat zijn rijk zal komen. 

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Lucas 2: 22-32 
door Joke van Os 
Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze 
Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de 
wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ Ook wil-
den ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of 
twee jonge gewone duiven. 
Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom 
man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest 
rustte op hem. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven 
voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam 
hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te 
doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de 
woorden: 
‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, 
zoals U hebt beloofd. 
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 

Zingen  Al het lange wachten 
   Het liefste lied van overzee 2-2: 1, 2 en 4 
1. Al het lange wachten 
is voorgoed gedaan. 
Meester, laat uw dienaar 
nu in vrede gaan! 

2. Want wat Gij beloofd had 
en vanouds gezegd 
is hier voor mijn ogen 
in mijn arm gelegd.  

4. Hij, het licht der wereld, 
stralend wijd en zijd, 
Hij belicht ten volle 
Israels heerlijkheid. 

Lezen   Lucas 2: 33-38  
Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd gezegd. Simeon ze-
gende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël vanwege Hem 
ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken 
wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van 
velen aan het licht komen.’ 



Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was 
hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze 
was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en 
nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde 
aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 

Zingen  Lied 505: 1 en 2 
1. In de nacht gekomen 
kind van hogerhand, 
licht in blinde ogen, 
licht dat zingend brandt, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
hoor de aarde klagen – 
Heer, de wereld wacht. 

2. In de nacht gekomen 
kind dat met geduld 
eeuwenoude dromen 
eindelijk vervult, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
kom met uw gestage, 
milde overmacht. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel    

Gebeden 

Aankondiging collecte  
Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en Oppas  

Slotlied   Lied 440: 1 en 4 
1. Ga, stillen in den lande, 
uw koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wonderen doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 

4. Gij schenkt met volle handen, 
die zelf de armoe draagt. 
Gij maakt uzelf te schande, 
die steeds naar zondaars vraagt. 
Wij willen, groot en klein, 
die ’t al van U ontvingen, 
U ons hosanna zingen 
en eeuwig dankbaar zijn. 

Wegzending en zegen Zingen ‘Amen’ 


