
 

            

Liturgie voor de kerkdienst van de streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp 
op 6 december, 2e Advent  2020.  Aanvang 10 uur     

Thema: ‘ Dit LICHT houdt de nacht gevangen totdat Hij komt..’’ 

Gastpredikant: Egbert Fokkema - Twello                    

Ambtsdrager van dienst: Diny Fockens                                   

Organist: Dinie Scherpenzeel 

Orgelspel voor de dienst: suggestie:  Licht, ontloken aan het donker (Lied 600) 

 

Welkom, mededelingen en openingsgebed door de ambtsdrager van dienst 

Aansteken twee Adventskaarsen, (ambtsdrager) 

Zingen: lied 461 vs 1 en 2 door de drie zangers 

Wij wachten op de koning die ons de vrede brengt, ontsteken onze lampen 
totdat Hij komt! 

Vier kaarsen zullen branden. Het licht groeit vlam voor vlam. Het houdt de 
nacht gevangen totdat Hij komt   

Onze Hulp en Groet  

Zingen: Lied 598: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit 
meer dooft, vuur dat nooit meer dooft (2x)  

Lichtritueel door Diny 

 



Toelichting thema en korte uitleg verbondenheid in zorg en projecten (vg 
+Diny) 

Lied 221 vs 1 en 2  

Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen, zo 
is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn 
vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op 
handen dragen. 

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn 
gangen. Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te 
vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U 
verlangen.  

Gebed 

Hartversterker :  actueel verhaaltje uit het leven gegrepen en : Één ster maakt 
de lucht minder dreigend….(vg) 

Lied : Lied 1005, vs 1, 2, 3, 4, 5 (telkens gevolgd door het refrein) 

Zoekend naar licht hier in het duister, zoeken wij U waarheid en kracht. Maak 
ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkre nacht  (refrein); Christus, ons 
licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. Christus, ons licht, schijn ook 
vandaag, hier in uw huis. 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord. (refrein): 

Zoekend naar brood lijden zij honger, zoekend naar water lijden zij dorst. Maak 
ons uw brood, breek voor ons allen, U bent de vredevorst (refrein): 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, schuilplaats door U gebouwd (refrein): 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis. Maak ons 
uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw rijk hier is. 

We lezen uit de Bijbel: Jesaja 9 vs 1-3(BiGT)        

Zingen: Lied 919 vs 1, 2 en 4 



Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen, Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! Ach, ons hart is verward, leer het op uw lichte, hoge rijk 
zich richten. 

Want de lichten die wij zelf aan de hemel stelden, glinstrend in het zwart 
gewelf, sterren, ongetelde,- al hun glans/dooft nochtans, dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 

Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten, waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten,- geef ons moed;/ ’t is ons goed U te zien, getrouwe, uw 
hoog rijk t’aanschouwen. 

NT Lezingen:  Johannes 8 vs 12-14a (NBV) en Matteus 5 vs 14-16    

Zingen: Lied 838 vs 1, 2   

O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, 
klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren. 

Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat we 
aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg 
begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen 
wezen. 

Verkondiging 

Zingen: Lied 444 vs 1, 2 en 5              

Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten 
die eeuwig heersen zal. 

De duisternis gaat wijken van ‘d eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat 
prijken met ongekende pracht. 

Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken 
troosten die eeuwig heersen zal. 

Dankgebed - voorbeden  -Onze Vader  

Samen delen en geven uit dankbaarheid: toelichting collecten door Diny, in te 
leiden met het zingen van Lied 276 vs 3: Tafel van Een, brood om te weten dat 
wij elkaar gegeven zijn. Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten 
nieuw geheim. Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 



 

Een enkel slotwoord (vg) 

Slotlied 482 vs 1   Er is uit ’s werelds duis’tre wolken een groot licht stralend 
opgegaan – wie wonen in het diepste donker, zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning is ongekend, de vreugde groot; de aarde jubelt 
– hoor ons zingen: wij delen in een rijke oogst!     

Zegen     

De organist speelt tijdens het uitgaan de melodie van Lied 726: Hoor een heilig koor van 
stemmen.. 

    

 

 

 

 

 


