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1e Advent ,Zondag 27 november 2022.  
 
Voorganger: ds. Jelke de Jong 
 
 
Ontsteken van de 1e adventskaars  
 
Er staan vier kaarsjes op een rij 
te wachten op het feest. 
Eén lichtje laat ons alvast zien 
hoe mooi het is geweest.  
 
Welkom en Mededelingen  
 
Lied 24: 1 en 5 staande 

1 
De aarde en haar volheid zijn 
des HEREN koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 
 

5 
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van 's hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn 
woning.

Stilte 
 
Votum en groet 
 
Gezang 120/OTH Lied 80: 3 en 4  
 
  
3 
Gezegend was het land, de stad, 
waar deze Koning binnentrad. 
Gezegend 't hart, dat openstaat 
en Hem als Koning binnenlaat. 
De Zonne der gerechtigheid 
verblindde niet door majesteit; 
maar wat in duister sliep, 
ontwaakte, toen Hij riep. 
 

4 
Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreidt 
de weg langs, die uw Koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vreê 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u 't leven weer!

 
Bijbelwoorden 
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HH 275 : 1, 2 , 3 en 4  
 

1 
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 
2 
Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 

3 
Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
4 
Jezus op uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

 
Gebed 
 
Kindermoment.  
Thema kerstproject ‘Het gaat goed komen’. Thema deze zondag ‘Schrikken van Gods liefde’.  
 
Themalied HH Lied 104: 1, 2 en 3  
 

1 
Alzo lief had God de wereld, 
alzo lief had God de wereld, 
de wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 
 

2 
Dat Hij aan ons heeft gegeven, 
dat Hij aan ons heeft gegeven, 
gegeven, gegeven, 
zijn eengeboren Zoon.

3 
Opdat een ieder die gelooft, 
opdat een ieder die gelooft, 
een ieder, een ieder, 
het eeuwig leven heeft. 
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We lezen uit de Bijbel: Genesis 28, 10-17 (NBV) door Selihom 
                                      Lucas 1, 5-11 (NBV) door Kabriella 
                                      Lucas 1,12-25 (NBV) door Jolanda 
 
Genesis 28, 10-17 (NBV) 
10Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11Op zijn tocht kwam hij bij een 
plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de 
stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. 12Toen 
kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel 
reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. 13Ook zag hij de HEER bij 
zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. 
Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. 14Je zult zo veel 
nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen 
en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo 
gezegend te worden als jij en je nakomelingen. 15Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal 
beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet 
alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’ 
16Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat 
besefte ik niet.’ 17Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit 
is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ 
 
Lucas 1, 5-11 (NBV)  
5Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de 
priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6Beiden waren 
vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. 
7Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. 
8Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 
9werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot 
aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10De 
samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 
11Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het 
reukofferaltaar stond. 
 
 Lucas 1,12-25 (NBV) 
12Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13Maar 
de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet 
zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14Vreugde en blijdschap zullen je 
ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15Hij zal groot zijn in de 
ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden 
van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16en hij zal velen uit het 
volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. 17Als bode zal hij voor God uit gaan met de 
geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot 
rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’ 
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18Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude 
man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in 
Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 20Maar omdat 
je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling 
zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat 
gebeuren.’ 
21De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom 
hij zo lang in het heiligdom bleef. 22Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen 
zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren 
tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug 
naar huis. 
24Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in 
afzondering en zei bij zichzelf: 25De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor 
mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten. 
 
HH 88 1, 2 en 3  
 

1 
Zoek eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 

2 
Men kan niet leven van brood 
alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 

 
3 
Bid en u zal gegeven zijn, 
zoek en gij zult het zien, 
klop en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 

 
 
Preek 
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HH Lied 733: 1, 2 en 3  
1 
Spoedig zal komen 
de hemelse Heer, 
een komst die de 
wereld verbaast. 
Tijd om te dromen 
vind je niet meer, 
de boodschap van God 
heeft nu haast. 
Ga in de wereld 
en kondig het aan, 
dat mensen de tijden 
profetisch verstaan. 

 
2 
God heeft de dagen 
der mensheid geteld; 
de tijd van de wereld 
is kort. 
Rampen en slagen 
en dreigend geweld 
heeft Hij reeds voorzegd 
in zijn Woord. 
Leer ons geloven 
en staan in uw kracht. 
Maak ons een gemeente 
die bidt en die wacht. 

3 
Zie in het oosten 
het licht van de dag; 
de nacht loopt nu 
spoedig ten eind. 
Dat zal ons troosten 
en sterken met kracht, 
dat Hij op de wolken verschijnt. 
Laten wij leven 
in heilig geloof, 
dat Hij zal vervullen, 
wat Hij heeft beloofd.

 
 
 
 
Collecte: 
De eerste collecte is bestemd voor A Rocha 
Op zondag 27 november is de eerste, diaconale, collecte bestemd voor A Rocha Nederland. 
A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods 
schepping. Ook in Nederland is A Rocha actief. Veertien lokale groepen zetten zich op 
verschillende locaties in voor natuurbehoud. Ook werkt A Rocha aan bewustwording en een 
duurzame levensstijl. Het werk van A Rocha stimuleert ook ons in Pijnacker en Delfgauw tot 
rentmeesterschap. Voor meer informatie, zie www.arocha.nl 
 
De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk. 
 

Refrein 
 
Bewaar ons Heer, 
dat onberisp’lijk rein 
ons leven blijkt te zijn; 
geen vlek of rimpel meer, 
wanneer U komt in heerlijkheid, 
macht en majesteit. 
Laat ons leven door uw Geest 
geheiligd zijn. 
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Kinderen komen uit de nevendienst 
 
Voorhoede door Albert 
 
Dankgebed en Onze Vader.  
 
Kinderen komen uit de crèche.  
 
 
Slotlied  HH 472/OTH Lied 350: 1 en 2 (staande) 
 

1 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, 
daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 

2 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 

 
 
Zegen 


