
1e Adventszondag 
 
Welkom en aansteken van de kaarsen 
Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland’ (BWV 599) – Johann  
                                                                                           Sebastian Bach 
Stilte 
 

INTREDE 
Openingslied:    Lied 25a: 1 en 2  
                                          Lied 432a (Introïtus antifoon) 
 
Groet: Teun: God is altijd om ons heen  
                     En ook Jezus is bij ons.  

v.        De goedheid en de vrede van God de Vader  
                     en van Jezus Christus onze Heer voor ons allen.  
Bemoediging en drempelgebed 

v:       Onze hulp komt van de HEER  
a:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
v:       die trouw blijft tot in eeuwigheid  
a:       EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 
Teun: Goede God 
          Vol vertrouwen wachten we op U.  

            We hopen op licht voor ons hart en voor ons leven  
          Wij hopen op licht voor onszelf en voor elkaar.  
          Wij kijken uit naar een dag die er nooit eerder is geweest.  
 v.      Laat uw aangezicht voor ons oplichten,  

            Maak met ons een nieuw begin.  
          Maak onze handen sterk voor het werken aan uw rijk  

               Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,  
               Zegen ons met vrede door Jezus Christus onze Heer  

a.       AMEN 
 

Zingen:     Lied 453: 1, 2 en 4 (Lied van de maand) 
 
Met de kinderen: Adventsproject met Micha 
Zingen: Projectlied ‘Geef licht’ 

         de kinderen gaan naar de Kinderdienst 
 
Gebed om ontferming 
Zingen:    Lied 207:  1 t/m 4 
 

 



 
De HEILIGE SCHRIFT 

Lezing Oude Testament: Micha 2 
Zingen:   Lied 445: 1 en 2 
Lezing Nieuwe Testament: Romeinen 13: 8-14 
Zingen:   Lied 445: 3 en 4 
Preek 
Orgelspel – Zingen:  Lied 767 : 1.2.3.4 
 

GEBEDEN en GAVEN 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
Inzameling  
Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland’ (BWV 659) – Johann Sebasti-
an Bach 

de kinderen komen te-
rug 

 
Slotlied:   LIED 422: 1 t/m 3 
 

ZENDING en ZEGEN 
Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland’ In Organo pleno (BWV 661) – 
Johann Sebastian Bach 
 
Toelichting Lied van de maand 453 ‘Wachters van de tijd’ 
De dichter van het advent lied ‘Maranatha’ is Tom Naastepad. De 
klassieke introïtusantifoon van de derde adventszondag, Filippenzen 4,4-
5, is herkenbaar in de oproep tot vreugde in de eerste strofe. In de vierde 
strofe wordt verwezen naar Johannes 1,19-28, het getuigenis van 
Johannes de Doper over Jezus. De laatste strofe benadrukt dat het 
wachten en verwachten van de Heer als Bruidegom in het bijzonder in de 
viering van brood en wijn gestalte krijgt. 
Naastepad verstaat advent in eschatologisch perspectief. De ‘Wachters 
van de tijd’ waarover dit lied spreekt, doen ons denken aan het beroemde 
‘Lied van de wachters’ van Philipp Nicolai, Liedboek 749 ‘Op, waak op! Zo 
klinkt het luide’. Is het toevallig dat het openingsmotief van de melodie van 
Frits Mehrtens gelijk is aan dat van zijn beroemde voorganger? Ook de 
laatste regel begint met hetzelfde melodische motief, om dan te eindigen 
op een stralende hoge d” bij het woord ‘licht’. 


