
 
                
 
 
 

 

“Bij U is de bron van leven 
    in uw licht zien wij het licht” 

  

 

 

 

 

 

 

                   

 
    
 
   
   Voorganger:  ds. Matthijs Glastra  
   Organist:  Herman Schimmel 
   Zang:   Christien van Beers en Sipkje Schimmel
  Lector:    Ada van Arkel 
 

 via  www.kerkomroep.nl zijn we met elkaar verbonden 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12288  

of Kerkdienst, uitzending met beeld – Protestantse Gemeente Huissen 
(pknhuissen.nl)  

Zondag  13 december 2020 
3e Adventszondag 

http://www.kerkomroep.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12288
https://pknhuissen.nl/live-kerkdienst-2/
https://pknhuissen.nl/live-kerkdienst-2/
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In de Adventstijd is het stil in de kerk ; er is geen orgelspel  
 
De klok luidt  
 
Woord van welkom 
 
Aansteken  3e Adventskaars 
 

Derde kaars, jij komt erbij 
dat geeft nóg meer licht. 
Al die lichtjes om ons heen 
zijn een fijn gezicht. 

 
Zingen Kaarsenlied: Lied 284 ( 2x)  
 
  Christus, Gij zijt het licht in ons leven!  
  Levende vlam, doof niet meer uit,  
  want in uw licht zien wij het licht. 
 
Begroeting 
  Donker is onze wereld 
  en vaak ook duister is ons hart 
  daarom blijven wij zoeken  
  het licht van uw ogen 
  de ogen van een kind 
   

  Zegen ons met uw licht 
  want in uw licht zien wij het licht 
  in uw licht zien wij elkaar 

Wij groeten elkaar in zijn Naam 
  de  vrede van God is met ons 
   
  Vrede van God voor de wereld 
  Amen 
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Zingen Lied 126A 
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“Brieven” 
 
 
“Brandenburg-zondag” 
 
 
    Partnergemeinde Evangelische Aufstehungsgemeinde,     
                    Brandenburg an der Havel 
 
Zingen Lied 437: 1, 3 en 5 
 

437:1 
Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 
daal, Heiland, uit uw hemel neer. 
Ruk open, rijt ze uit het slot, 
de hemeldeuren, Zoon van God. 

437:3 
Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 
dat berg en dal van lente lacht. 
O aarde, wek die roze rood, 
ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 
 

437:5 
Gij klare zon, gij schone ster, 
door ons aanschouwd van eindloos 
ver, 
o zon ga op, o zonneschijn, 
laat ons niet in het donker zijn. 

 

 
Aansteken Brandenburg-kaars 
 
Adventsbrief uit Brandenburg 
 
Zingen Lied 7 Evangelisch Gesangbuch : 1 en 7 
 

1. O Heiland, reiß die Himmel auf, 
Herab, herab, vom Himmel lauf ! 
Reiß ab vom Himmel Tor uns Tür, 
Reiß ab, wo Schloss und Riegel für! 
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7. Da wollen wir all' danken dir, 
Unserm Erlöser, für und für. 
Da wollen wir all' loben dich 
Je allzeit immer und ewiglich. 

Lezen: Kolossenzen 4 
 
Lied 444  
 

444:1 
Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 

444:2 
De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

444:3 
Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 
 

444:4 
De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 

444:5 
Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 

 
Overweging 
 
Muziek  
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Onze gaven en gebeden 

 collecte 
 aansteken Amnesty-kaars 
 zingen Lied 501 

 

501:1 
Als een ster in lichte luister, 
als een vurig verschiet 
straalt Gij ons tegen. 
Terwijl de nacht nog huivert 
daagt Gij op als ons nieuw lied! 
 

501:2 
Als een morgen aangebroken, 
als het licht zonneklaar, 
roos in de winter, 
in de woestijn ontloken, 
als belofte bloeit Gij daar. 

501:3 
Als een kind tot ons gekomen, 
zijt Gij ons ongedacht 
nader, nabijer 
dan wij ooit durven dromen. 
Liefde heet uw overmacht. 

501:4 
Als een woord dat, eens gegeven, 
nóg de morgen ontbiedt, 
zegt Gij ons aan 
de nacht niet meer te vrezen, 
want uw ster verlaat ons niet. 

 

 
Gebeden -  Vater Unser 
 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
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und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen 

 

Zingen slotlied 871 
 

871:1 
Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 

871:2 
Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 

871:3 
Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 

871:4 
Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der eng'len in. 

 
Zegen   (1 x muziek, 1 x gezongen)  
 
  Zegen wens ik je toe, liefde wens ik je toe, 
  dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
  Vrede  wens ik je toe 

     
 daarna samen uitgesproken: 
 

Geht hin im Frieden des Herrn 
 
GOT SEI LOB UND DANK 

 
Dat de liefde van God 
onze dagen vult 
 
dat het leven van Jezus 
vrede legt in ons hart en onze handen 



 
 

8 
 

 
 
dat de Geest van God 
ons blijft bewegen en blijft dragen 
 
zo zegene ons  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 
AMEN  

 
Muziek 
 
Koffie en thee in de kerkruimte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze weken van kerkomroep zijn wij benieuwd naar uw ervaringen. 
Mogelijk hebt u ook ideeën / suggesties waar wij verder mee kunnen gaan. 

Al uw reacties kunt u kwijt via het adres:  reactieviering@pknhuissen.nl 
of telefonisch via 06-2129 4143 (ds. Matthijs Glastra). 

mailto:reactieviering@pknhuissen.nl

