
Liturgie zondag 11 december 2022 om 11.00 uur 

Derde adventszondag  

Voorganger: ds. Wybe Feenstra (Twijzelerheide) 

Organist: Sebastiaan Schippers 

Ouderling van dienst: Mient van Kammen 

Beamerdienst: Nico en Tine Hoekstra 

 

Lied voor de dienst: Lied 435: 2 en 3 

2.Rechtvaardigheid is zijn bestel, 

zachtmoedigheid zijn metgezel. 

Hij draagt een kroon van heiligheid, 

een scepter van barmhartigheid. 

Hij maakt ons vrij, de angst 

verdwijnt, 

juich, nu die Heiland ons verschijnt; 

door Hem geschiedt Gods raad, 

zijn heerschappij bestaat! 

3.Gezegend was het land, de stad, 

waar deze koning binnentrad. 

Gezegend ’t hart, dat openstaat 

en Hem als koning binnenlaat. 

De zonne der gerechtigheid 

verblindde niet door majesteit; 

maar wat in duister sliep, 

ontwaakte, toen Hij riep. 

 

Welkom en mededelingen  

 

Intochtslied: Psalm 107: 19 en 20 

19.Wie nooddruft heeft, hij hope: 

een herder is de Heer. 

Hij doet de toekomst open, 

hun leven neemt een keer. 

Al wie het goede doet 

zal zien en zich verheugen: 

de waarheid spreekt voorgoed, 

verstommen zal de leugen. 

 

20.Wie wijs is, zal de Here 

zijn goedertierenheid 

toezingen en vereren 

de God die ons bevrijdt. 

Want wie zijn hulp verlangt, 

Hem aanroept in gebeden, 

verlost Hij uit de angst 

en leidt Hij tot de vrede. 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 

 

Adventsproject  

• 3e kaars wordt aangestoken 

• gedicht voorlezen 

• zingen projectlied 

Terwijl de kinderen de kerk verlaten speelt de organist: Jezus zegt dat Hij hier 

van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes in de nacht 

 

Kyriegebed 

 



Zingen: Lied 317 : 1,2 en 3 

1.Grote God, Gij hebt het zwijgen 

met uw eigen, 

met uw lieve stem verstoord. 

Maak de weg tot U begaanbaar, 

wees verstaanbaar; 

spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

2.Heer, uw boodschap staat 

geschreven, 

ons ten leven, 

maak uw schrift het levend woord. 

Zie het boek van uw behagen 

opgeslagen; 

spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

3.Roep ons uit de doodse dalen 

waar wij dwalen, 

door een vreemde stem bekoord. 

Breng ons naar de heil´ge stede 

van uw vrede. 

Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

Schriftlezingen   

- Matteüs 1: 1 t/m 6 

- 2 Samuël 11: 1 t/m 17;  25 t/m 27 

- 2 Samuël 12: 15 t/m 18;  24 en 25 

 

Zingen: Psalm 51: 1 en 2 

1.Ontferm u God, ontferm u, hoor 

mijn klacht, 

ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn 

zonden. 

Herstel mijn hart, zie, hoe het is 

geschonden. 

Door eigen schuld verzink ik in de 

nacht. 

Wees mij nabij naar uw 

barmhartigheid, 

reinig mij door uw diepe 

mededogen. 

Om al mijn kwaad kwelt zich mijn 

hart en schreit, 

mijn zonden staan mij dagelijks voor 

ogen. 

2.Want tegen U, want tegen U alleen 

heb ik gezondigd. Red mij van het 

kwade. 

In diep berouw belijd ik U mijn 

daden, 

hoor naar de donkere stem van mijn 

geween. 

Ik heb gedaan wat kwaad was in uw 

oog, 

ja, ik erken, ik ben uw gunst niet 

waardig. 

Gij zetelt in gerechtigheid omhoog, 

uw woord is waar, uw vonnis is 

rechtvaardig. 

 

 

Uitleg en verkondiging 

 

 

 



Zingen:  Lied 462 1,2,3,4,5 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? 

3.Zie de takken aan de bomen 

waar het jonge groen ontluikt 

tot een stralend nieuwe zomer 

waar de vredesbloesem ruikt. 

 

4.Zie de sterren aan de hemel 

waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht.

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 i

Gebeden 

 

Toelichting collecte: 1e Diaconaat, 2e voor de kerk en 3e voor onderhoud 

gebouwen. Er wordt gecollecteerd bij de uitgang.  

 

De kinderen komen terug in de kerk 

 

Slotlied:  Lied 441: 6 en 10 

6.Schrijf, mensen, in uw harten 

dit, als verdriet u kwelt, 

uw tranen u verwarren 

om moeiten ongeteld. 

Houd moed, tot Hij zal komen, 

Hij is met u begaan. 

De trooster uit uw dromen, 

zie Hem nu voor u staan! 

 

10.Hij zal de wereld richten, 

berecht wie Hem bevocht. 

Genadig zal Hij lichten 

voor wie Hem heeft gezocht. 

Kom haastig, licht der wereld, 

en leid ons allemaal 

uw grote vreugde binnen, 

uw feest, uw liefdesmaal.

 

Zegen 

(gezongen amen) 

 

Diaconaat ( Nederland, 3e Advent ) 

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien 

jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland 

is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer 

dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. 


