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VIERING ROND DE SCHRIFT 

2 december 2018 – Eerste Advent 
Kerk van de éénheid in Christus 
“Gods Koningschap” 

 

 
 
 

Voorbereiding 

 

Welkom en aanvangswoord 

We zien overal dat de kerk zich uit het maatschappelijk debat heeft 
teruggetrokken.  
Terwijl vroeger de kerk zich in belangrijke kwesties mengde, bijvoorbeeld inzake 
de kernbewapening, is het tegenwoordig nogal stil. Er heeft zich een eenzijdige 
verinnerlijking van het geloof voltrokken, waarbij het gaat om persoonlijk 
welbevinden. In niet-kerkelijke kringen heet dat mindfullness. 
Dit staat in schril contrast tot de voorziene lezingen voor de zondagen 
voorafgaande aan Kerstmis en Epifanie. Daar kunnen en mogen we onze oren 
en ogen niet voor sluiten.  
Het gaat om de wereldgeschiedenis, waarbij Israël's God en Jezus wel degelijk 
een fundamentele rol spelen. Het licht van Christus zal de duisternis teniet 
doen. Daarom ontsteken wij ons gemeenschapslicht aan zijn licht dat de 
duisternis doet wijken!  
 
Zingen: “Kom tot ons, de wereld wacht” (LB 433) - staande tot de psalm 
 

Bemoediging 

Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
 

Gebed  van toenadering 
Hier staan wij, God, 
mensen van vlees en bloed, 
soms van vrees vervuld,  
of anders wel onzeker 
aangaande ons eigen leven 
en de wereld om ons heen…. 
Kom met uw Geest in ons leven, 
maak recht onze weg, 
en vervul ons met vreugde, 
omdat U onze God wilt zijn 
die bevrijding en vrede schenkt.    
Amen.                                                                       U kunt gaan zitten  
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Zingen; Psalm 25, 1,2 en 3  Heer, ik hef mijn hart en handen 
 
Kyriegebed voor de Advent 
(t. Wim Pendrecht; m. Fred Vonk): de cantor zingt eerst, daarna allen 

 
Gij, die gezegend zijt, Wij roepen U, want heilig is Uw NAAM! 

 
Gij, die gezegend zijt, 
heilig ons hart en onze handen 
opdat het kwade niet kan overwinnen 
Wij roepen U, want heilig is Uw NAAM! (2x) 
Gij, die gezegend zijt 
en onder ons wilt wonen, 
schep ruimte om te leven, 
aan mens en dier 
in stad en land 
Wij roepen U, want heilig is Uw NAAM! (2x) 
Gij, die gezegend zijt 
en vrede sticht op aarde, 
laat vreugde oplichten in deze tijd 
en toekomstmuziek de verbitteringen 
van ons verleden overstemmen 
Wij roepen U, want heilig is Uw NAAM! (2x) 
Gij, die gezegend zijt 
en die ons roept, 
van dag tot dag 
een wereld lang 
Keer U om naar ons toe 
en maak Uw NAAM waar! 
Gij, die gezegend zijt, 
Wij roepen U, want heilig is Uw NAAM! 
Wij roepen U, want heilig is Uw NAAM!  (2x)                                          stilte
 
 
De kinderen gaan naar de nevenruimte 

 
 
 



3 
 

ROND DE SCHRIFT 

Groet  
De Heer zal bij  u zijn 
De Heer zal u bewaren 
 
 

Gebed van de zondag 

Gij, die een vriend wilt zijn 
voor allen, die uw NAAM eerbiedigen, 
laat de tijd komen 
waarin uw beloften vervuld worden, 
en zend Hem in ons midden 
door wie wij staande blijven 
als horen en zien ons vergaat 
en de wereld wankelt  
onder geweld en onrecht, vandaag en alle dagen die komen.   Amen. 
 
Eerste lezing: Zacharia 14, 1-9 (NNB)  
 

Zingen: “Het zal zijn in het laatste der tijden” (LB 447) 
 
Evangelielezing: Lucas 21, 25-31 (NNB), na de lezing zingt eerst de cantor  
en daarna allen: (t. Henriette Roland Holst; m. Fred Vonk): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkondiging  
 
Orgelspel 
 

De kinderen komen terug in de kerkzaal 
 
Zingen: “Voor hen die ons regeren” (LB 994) 
 

Annemarie van Ulden,  
uit: “De Eerste Dag” 
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Gebeden en Gaven 

Mededelingen, daarna  voorbeden, door allen steeds overgenomen met: 
 
 
 
 
 
 
 
Stil gebed – Afsluiting – Onze Vader... 
Collecte onder orgelspel 
 

Slotgebed (samen te bidden) 

Behoeder van alle leven, 
die ons bij name kent, 
laat uw schepping nieuw geboren worden 
en beëindig de nacht die de wereld verduistert. 
Ontsteek in ons midden uw licht 
in een mens die recht doet 
en ons doet zien met nieuwe ogen: 
Jezus Messias, onze redder, 
vandaag en alle dagen die komen. 
 
Slotlied: “Als tussen licht en donker” (LB 452) 
 

Wegzending en zegen, met gemeenschappelijk Amen 

 
 

 
 
Algemene symboliek bij de tafelschikkingen. 
 
Als het basissymbool voor de schikkingen in de adventsperiode gebruiken we 
een krans. 
De cirkel kent geen begin en geen eind, zij is het teken voor de eeuwigheid 
maar ook voor het leven dat doorgaat. Licht dat blijft, al kan dat Licht 
verborgen zijn.  
In de lezingen uit het boek Openbaring horen we hoe het Licht steeds weer 
doorbreekt, overwint, ondanks alle donker en verschrikkingen. In de Advent 
leven we vanuit de verwachting dat God aan het Licht komt in het Kind ons 
geboren. 


