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4e zondag van Advent 
 

Welkom 
Aansteken van de tafelkaarsen door Frank Versteeg 
Frank leest het versje voor de 4e zondag van Advent: 
 

Drie kaarsjes zijn aan ’t branden, 
het is een mooi gezicht. 
Het vierde kaarsje wil ons zeggen: 
Kijk maar goed, het wordt weer licht! 

 
Frank steekt de vierde Adventskaars aan. 
Orgelspel: "Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn"   van J. S. Bach 
 
Stilte 

INTREDE 
Zingen (staande): Lied 19: 1,3 als antifoon hierbij lied 432d  
 
Groet Frank: God is altijd om ons heen en ook Jezus is bij ons. 
 vg.: De goedheid en de vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer voor ons allen. 
 allen: AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 
 Frank: Onze hulp komt van de HEER  
 allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 Frank: die eindeloos trouw is 
 allen: EN ONS EN ONZE WERELD NOOIT LAAT VALLEN. 
 Frank: Goede God, 

vol vertrouwen wachten we op U. 
Wij hopen op licht voor ons hart en ons leven. 
Wij hopen op licht voor onszelf en voor elkaar. 
Wij kijken uit naar een dag die nooit eerder is geweest. 

 vg.: Maak met ons een nieuw begin. 
  Maak onze handen sterk 
  voor het werken aan uw wereld. 
 allen: AMEN. 
Zingen lied van de maand     Lied 453  



(we gaan weer zitten) 
 
Met de kinderen 
Zingen Projectlied “Geef Licht!”  
(de kinderen gaan naar de Kinderdienst) 
Gebed om ontferming 
Zingen Gloria  Lied 438: 1 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
Zondagsgebed  
Lezing Oude Testament: Genesis 38 
Zingen:  Lied 439: 1, 3 
Lezing Nieuwe Testament: Mattheus 1: 1-3 
Zingen:  Lied 439: 4 
 
Preek 
 
Orgelspel 
 
Zingen:  Lied 990 

 
GEBEDEN en GAVEN 

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
Inzameling - kinderen komen terug, de kleinsten komen uit de oppas 
Zingen:  Lied 433 
 

ZENDING en ZEGEN 
Orgelspel 
 

 

 
Toelichting Lied 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’. 
 


