
 

 

 
                
 
 

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

 

 
                       
                                           
        Voorganger:      Elly Morelissen  
  Organist:        Herman Schimmel 
  Zang:               Ad Huson, Christien van Beers,  
                               Leo Scheltinga  
 Lector:        Wilmy Viëtor   
 
     via www.kerkomroep.nl zijn we met elkaar verbonden 
          en via https://pknhuissen.nl/live-kerkdienst-2 

 
In de Adventstijd is het stil in de kerk ; er is geen 
orgelspel  

Zondag 20 december 2020 
          4e Adventszondag 



 

2 

De klok luidt  
 
Woord van welkom (ambtsdrager) 
 

Aansteken 4e Adventskaars (ambtsdrager)  
           
      Vierde kaars nu mag jij ook. 
  Licht is om ons heen. 
  En we zien wat God belooft: 
  Licht voor Iedereen. 
   
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. 
 
  Christus, Gij zijt het licht in ons leven!  
  Levende vlam, doof niet meer uit,  
  want in uw licht zien wij elkaar. 
 
Begroeting (voorganger) 
 
  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 
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  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 
 
Lied: “Al wie dolend in het donker” (melodie lied 498 LB) 
 
 Al wie dolend in het donker 
 in de holte van de nacht 
 en verlangend naar een wonder 
 op de nieuwe morgen wacht 
 wijsheid wordt aan u verkondigd 
 door een koning zonder macht 
 
Vorige week was het Brandenburg-zondag hier in Huissen. 
Brandenburg echter leest vandaag onze brief.  
 
Lied 437: 1 en 4 
 
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. 
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4 Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost, 
die wij verbeiden onverpoosd? 
O daal toch uit uw hoog paleis 
in ons verloren paradijs. 
 
Aansteken Brandenburgkaars 
  
Kyrië   463: 1, 5, 6, 7 en 8 
 
1 Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 
 
6 Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 
 
8 Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 
 
DE SCHRIFTEN 
                                  
Gebed 
 

5 Regen uw gerechtigheid 
en bevrucht de aard, 
tot de trouw ontkiemt en 
vrede bloeien gaat! 
 
7 Christe eleison, 
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 
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Lezingen  
 
II Samuel 7: 1-16 
 
Lied 132: 1, 8 en 10 
 
1 Heer, denk aan David en zijn eed. 
Eens riep hij de geduchte naam 
van Jakobs sterke helper aan, 
gedenk aan David en het leed 
dat hij voor U heeft uitgestaan. 
 
8 Aan hem, aan uw gezalfde zoon, 
hebt Gij gezworen bij uw eer: 
‘Bewaart uw nageslacht mijn leer, 
zij zullen zitten op uw troon 
in aller tijden ommekeer’.  
 
10 Daar staat de troon al opgericht, 
daar zetelt de gezalfde Zoon, 
in Davids stad, op Davids troon, 
al wie Hem haatten schamen zich 
en bloeien zal zijn koningskroon!’ 
 
Lucas 1: 26-38 
 
Lied 157 A: 1 en 4 
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1 Mijn ziel maakt groot de Heer, 
mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien; 
en deed mij grote dingen. 
 
4 Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 
 
Overweging  
 
Muziek  
 
Lied 444: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
1 Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
3 Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 
 

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

4 De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 
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5 Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
Gebeden - Stil Gebed – Onze Vader 

 
Collecte 
 

Slotlied 418: 1, 2, 3 en 4 
1 God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
3 Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 
      

2 Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 
4 God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
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 Zending en Zegen  
 
Lied 810: “Ga tot de einden der aarde, tot het uiterste, 
     daar zal liefde zijn - ga !” 
 
 daarna samen uitgesproken: 
 
  Dat de liefde van God 
  onze dagen vult 
 
  dat het leven van Jezus 
  vrede legt in ons hart en onze handen 
 
  dat de Geest van God 
  ons blijft bewegen en blijft dragen 
 
  zo zegene ons 
  de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 
  AMEN 
 
 
Muziek 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 


