
 

  Liturgie op de Eerste zondag  van Advent 2021 

 

Zondag: Advent I 
Ouderling van dienst: J. Hofsteenge 
Diaken van dienst: 
Lector: Hannie de Vegt 
Organist: W. Boer. 
Kerk TV: M. Douma 
 
Klavierbespeling 
 
Welkom 
 aansteken van de liturgiekaars 
 
Aanvangslied: NLB Lied 25: 4 
25:4 
God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden ’t zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 
wie Hem ned’rig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 
 
stilte 
woorden aan het begin 
 
Op deze eerste zondag van Advent ….  
 
Zingen projectlied: “Wij bidden om verhalen”  
(Melodie: “Nu daagt het in het Oosten”)  
1. 
Wij bidden om verhalen 
vol hoop en goede moed. 
God laat Zijn Licht hier stralen, 
Hij komt ons tegemoet. 
2. 
Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied: 
zo laat God van Zich horen, 
want Hij vergeet ons niet. 
 
Bij het aansteken van Adventskaars I: 
Één kaarsje maakt een groot verschil. 
Hij fluistert naar de rest: 
“Doe met me mee, als je dat wil, 
want stralen kun je best!” 
 
Vandaag begint een mooie tijd, 
we wachten op de Heer. 
En als het licht zich hier verspreidt 
dan stralen wij steeds meer. 
 
Toelichting bij de schikking 
 
We bidden God om Licht en helderheid de verha-
len te horen, in ons hart te ontvangen en er uit te 
leven, 
in ons gebed delen we ook de nood van de wereld 
en ons eigen hart 

NLB Lied 1008: 1, 2, 3 (ik stel ingetogen zingen 
voor)  
1008:1 
Rechter in het licht verheven, 
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 
1008:2 
Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
1008:3 
Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 
We lezen Lucas 1: 5 – 25 (lector)  
Aankondiging van de geboorte van Johannes 
5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een 
priester die Zacharias heette en tot de priesterafde-
ling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde 
af van Aäron. 6 Beiden waren rechtvaardig in Gods 
ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel vol-
gens de geboden en wetten van de Heer. 7 Ze had-
den geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, 
en beiden waren al op leeftijd. 
8 Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was 
om de priesterdienst te vervullen, 9 werd er volgens 
het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias 
aangewezen om het reukoffer op te dragen in het hei-
ligdom van de Heer. 10 De samengestroomde menigte 
bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd ge-
bracht. 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 of bier zal hij niet 
drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest 
terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16 en hij 
zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun 
God, terugbrengen. 17 Hij zal voor Hem uit gaan met 
de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun 
kinderen te verzoenen en om van zondaars recht-
vaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een 
volk gereedmaken.’ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 bren-
gen. 20 Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan 
mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervul-
ling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spre-
ken 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 te-
rug 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. 
Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me 
niet langer verachten. 
 
De laatste woorden die we in het plakboek van Lu-
cas lezen zijn in Lucas 24 deze:  
50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar 
hief Hij zijn handen op en zegende hen. 51 En terwijl 
Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd op-
genomen in de hemel. 52 Ze aanbaden Hem en keer-
den in grote vreugde terug naar Jeruzalem. 53Ze wa-
ren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden. 
 
NLB Lied 149 vers 3 
De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
Verkondiging 
 
NLB Lied 439: 1 
439:1 
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. 
 
Aandacht voor degenen die vandaag het ambt 
neerleggen. 
 
We danken samen de Heer onze God: 
 

We zingen NLB lied 981 
981:1 
Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
981:5 
Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
Presentatie van aantredende ambtsdragers 
 
In de afgelopen tijd hebben we u voorgesteld 
 
Vraag aan de ouderling van dienst of ons vanmor-
gen iets in de weg staat 
 
OPDRACHT 
 

Gelofte en verbintenis van ambtsdragers  
 
We bidden om Gods Zegen 

  
Na het JA van ieder  
woorden van God als bekrachtiging en zegening 
 
Vraag aan de gemeente: 
 
We zingen NLB Lied 415 
415:1 
Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
Onze gebeden 
 
Slotlied NLB Lied 273: 1 en 2 
1.  
Looft God, die zegent al wat leeft, 
der heem’len Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 
2.  
Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 
 
Wegzending en zegening  
 
NLB Lied 415 vers 3 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


