
Zondag 8 december 2019, tweede advent; Martinuskerk  
 
Organist: Henk Langenkamp; liturgisch bloemstuk: Jenny Ensing en 
Diny Izaks; ouderling: Olga ten Brummelaar; Oppas: Willemien 
Schoneveld; KND: Olga; lector: Frits van Zwol 
 
Welkom, aansteken adventskaars met gedicht  
 
Zingen: Opw. 219 (JdeH 26; melodie: Ps. 100): 1 en 2 
1 
Juicht, aarde! Juicht alom de Heer. 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer. 
Komt, nadert voor zijn aangezicht, 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
2 
De Heer is God: erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
tot schapen die Hij voedt en weidt; 
een volk, tot zijne dienst bereid. 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Opw. 219: 3 en 4 
3 
Gaat tot zijn poorten in met lof, 
met lofzang in zijn heilig hof. 
Looft Hem aldaar met hart en stem, 
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem. 
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4 
Want goedertieren is de Heer, 
zijn goedheid eindigt nimmermeer. 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 
 
Gebed 
 
Zingen: LvdK 125: 1 en 2  
1 
O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuë! 
 
2 
O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
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Kinderen gaan met hun licht naar de eigen ruimte na het 
zingen van het projectlied (Jezus zegt dat Hij hier van ons 
verwacht) 
 
Zingen: ELB 454: 1 en 2 
1 
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn',  
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'. 
 
2 
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 
of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn, 
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'. 
 
Zij lezen uit de Kijkbijbel over de geboorte van Johannes 
de Doper (naar Lucas 1: 5-25); bij terugkeer plaatsen ze 
herders en een os bij de stal 
 
Lezing: Jesaja 11: 1-10 (NBV 2004, volgens leesrooster) 
Zingen: LB 132: 1 en 3 
Lezing: Romeinen 15: 4-13 (volgens leesrooster) 
Zingen: LB 207 
Preek 
Zingen: LB 442 
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader 

4 
 

Inzameling van de gaven, eerste collecte voor diaconie 
en kerk; tweede voor het kerkblad 

Zingen: LB 416: 1 en 2 
Zegen, beantwoord met zingen van LB 431c 
 
Gelegenheid voor ontmoeting bij een kop koffie of thee in 
de Martinushof 
 
Toelichting liturgisch bloemstuk: 
Elke adventszondag  wordt een kaars aangestoken                                                                                     
als teken van het Licht dat op aarde verschijnen zal. 

Sobere kleuren, dorre takken en bladeren,                                                                                       
deze symboliseren de nu nog  donkere tijd,                                                              
het uitkijken naar de komst van Gods Zoon,                                                                                   
het Licht der wereld.                                                                                                                                                                                                                    
We zien het leven al dat ontkiemt                                                                                                     
in de knoppen van de bloembollen                                                                                                   
en de bloei van de witte bloemen.                                                                                                             
Ze geven de hoop en de belofte aan                                                                                                                           
dat we nieuw Leven mogen verwachten.                                                                                  
Wij kijken omhoog, vestigen onze hoop op God.  

Het paarse kleed betekent verwachten,                                                                                 
uitzien naar de geboorte van Jezus.                                                                                         
De klimop laat ons zien:                                                                                                
God laat de mensen niet in de steek.                                     

Licht van ons leven, richt ons kijken                                                                                                                           
kleur ons hart, leer ons zien! 


