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‘Hij die is en die was en die komt’ (Openbaring 1: 8) 

 

Het boek Openbaring lijkt vol met directe voorspellingen te staan en een 

openbaring van deze crisistijd. ‘Wat ons nu overkomt, is toen al voorspeld’ 

lezen mensen in de teksten. Het boek Openbaring is echter bedoeld om 

het enige teken dat er toe doet te onthullen. Het boek heet niet 

‘Openbaringen van de geschiedenis van de mensheid op aarde’, maar 

‘Openbaring van Jezus de Messias….’. Dat zijn de eerste woorden. Het 

gaat over ‘Hij die is en die was en die komt’. Advent betekent komst. Niet 

alleen van het Kind Jezus eens, maar vooral van het Koninkrijk ooit. Maar 

het boek Openbaring is geen video met fantastische beelden over ‘wat 

komen gaat’ en is geen spoorboekje van de trein vol met gelovigen die 

met hoge snelheid door de tijd naar het eindstation raast. Al de beelden 

uit dit laatste boek komen uit de eerste eeuw van Christus, waarin de 

wereld in rep en roer was en ondersteboven werd gekeerd. De stad  

Jeruzalem viel onder het geweld van de Romeinen in het jaar 70 en werd 

met de grond gelijk gemaakt. De tempel werd zelfs vernietigd. 

Openbaring laat een wereld in duisternis zien, maar daarin ook lichtflitsen 

als bliksemschichten die hoop geven. De soms onbegrijpelijke beelden zijn 

bedoeld om dwars door de chaotische geschiedenis te wijzen op de jood 

Jezus die de leeuw en het lam is en deze geschiedenis ondanks alles in het 

verborgene regeert. Deze regering zal uitlopen op een tuinstad. We gaan 

van de tuin (Hof van Eden) naar een tuinstad. Van Genesis 1 naar 

Openbaring 22. Dat is de belofte die in de eerste eeuw voor de hele 

geschiedenis aan ons gegeven is. En dat regeren van Jezus gaat via 

mensen. Mensen die Hem blijven volgen, het brood breken, de zieken 

verzorgen, de vrede bewaren en zelf een teken zijn van de vernieuwde 

schepping die komen gaat. De komst van het Koninkrijk hangt niet alleen 

van mensen af, maar we zijn er wel volop bij betrokken. Openbaring geeft 

ons hoop op een betere toekomst in een moeilijke tijd.  

 

Ds. Wim Loosman 
 

 
 

 
 

Afbeelding voorpagina: een ets van Ruud Bartlema uit Soest naar 

aanleiding van het Bijbelgedeelte uit Openbaring 12. Een vluchtende 

vrouw met het Kind op de arm en daarboven een vliegende engel. 
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Eerste Advent – De deur op een kier 
 

 

Vandaag staat de deur van de hemelse troonzaal op een kier. Johannes 

krijgt op Patmos een ‘kijkje’ in de hemel, maar het blijkt vooral een 

hemels visioen voor de aarde. Midden tussen de brandende fakkels en 

vreemde mysterieuze dierfiguren staat de troon met daarvoor liggend de 

glazen zee. Juist nu we als volkerenfamilie op aarde zo in beweging zijn 

komt vanavond het hemelse beeld van de glazen zee tot ons. Het gaat 

hier om de zee van volkeren die tot rust is gekomen. Het glas wil zeggen 

dat mensen van alle volkeren en rassen zelfs transparant voor elkaar zijn 

geworden. Een grotere tegenstelling met de dag van vandaag kunnen we 

niet bedenken. Op Sicilië meerde vorige maand een schip aan met 

achthonderd mensen die van vlotten en zinkende schepen zijn gehaald. 

Het schip van een Duitse hulporganisatie werd eerst door Malta en het 

eiland Lampedusa geweigerd. Op het moment van schrijven probeert 

dictator Lukasjenko van Wit-Rusland aan de grens met Polen een 

migratiecrisis te forceren door zelf opgehaalde vluchtelingen daar de grens 

over te zetten.  

De demon van de apartheid trok zich in de vorige eeuw voetje voor voetje 

terug uit Zuid-Afrika, maar deze zoekt weer toevlucht in het land nu 

blanke mensen zich buitengewoon onveilig voelen. Het is alsof we op 

aarde de satan met Beëlzebub verdrijven. Overal keert deze zevenvoudig 

terug en kijken we vreemd aan tegen mensen met een ander huidskleur, 

cultuur en gewoonte. We zijn nog ver af van de glazen zee van volkeren, 

maar vandaag staat de deur op een kier.  

Tegenover de onrustige onstuimige volkeren zee van vandaag de dag 

staat de glazen zee van Johannes: een hemels beeld voor de aarde. 
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⁎ Mededelingen 

 
⁎ Stilte 

 
⁎ Aansteken van de Adventskaars 

           Lied 458 (Cantorij 2x daarna allen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemoediging en gebed van toenadering 

v. Onze hulp is in  de naam van de Heer, 

a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v. Heer, onze God, uit het duister komen wij U tegemoet. 

a. KOM NAAR ONS TOE! 
v. In het donker wachten wij op het licht. 

a. LAAT ONS UW LICHT ZIEN. 
v. Vervul deze aarde met het vuur van uw liefde 

a. EN GEEF ONS UW VREDE, 
AMEN 

 

Lied 437 (F. von Spee, vertaling A. den Besten) 1. Allen    
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2. Cantorij 
Dauwt, heem’len, schenk u maatloos uit, 

daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 
Gij wolken, breekt in regens neer, 

regent de Heiland, Israëls Heer. 
 

5. Allen 
Gij klare zon, gij schone ster, 

door ons aanschouwd van eind’loos ver, 
o zon ga op, o zonneschijn, 

laat ons niet in het donker zijn. 

3. Allen 
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. 
 

6. Allen 
Wij zijn hier in zo grote nood, 

wij leven allen naar de dood. 
O kom, en voer met sterke hand 

ons weer terug in 't vaderland. 

4. Cantorij 

Waar blijft Gij toch, o 's werelds troost, 
die wij verbeiden onverpoosd? 

O daal toch uit uw hoog paleis 
in ons verloren paradijs. 

 

 

Psalmengebed 

 
 

 
 

 
 

 

 

Psalm 25b  
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Lezing: Openbaring 4, Aanbidding van God en van het lam  

 
41Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me 

eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, 
dan laat Ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2Op hetzelfde moment raakte ik 
in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. 3Degene die 

daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een 
regenboog die eruitzag als smaragd. 4Om de troon heen stonden vierentwintig 

andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en 
hadden een gouden krans op hun hoofd. 5Van de troon gingen bliksemschichten 
uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige 

fakkels; dat zijn de zeven geesten van God. 6Ook lag er voor de troon iets als 
een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren vier 

wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. 7Het eerste wezen 
zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een 
gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. 8Elk van de vier 

wezens had zes vleugels, met overal ogen aan de buiten- en de binnenkant. Dag 
en nacht, zonder ophouden, roepen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de 

Almachtige, die was, die is en die komt.’ 9Telkens als deze wezens lof, eer en 
dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid 
leeft, 10werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor Hem die op de troon zit, 

en aanbidden Hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn 
troon met de woorden: 11‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, 

want U hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’ 
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Lied 339e 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Magnificat (Lofzang van Maria – Christiaan Winter – Cantorij) 

 
Mijn ziel prijst en looft de Heer, 

 mijn hart juicht om God, mijn redder: 

 hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
 Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 

 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan 
 -heilig is zijn naam. 

 Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 
 voor al wie hem vereert. 
 Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 

 en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
 heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. 

 Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 
 maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
 Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 

 Zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
 hij herinnert zich zijn barmhartigheid 

jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid 

  

Lezing: Lucas 21: 25-31 

 
25Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde 
zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 

26de mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, 

want de hemelse machten zullen wankelen. 27Maar dan zullen ze op een wolk de 
Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28Wanneer dat 

alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is 
nabij!’ 
29Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere 

bomen. 30Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 
 
Nunc Dimitis (Lofzang van Simeon – Charles Villiers Stanford - Cantorij) 

 

 Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heengaan. 
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat Gij hebt bereid voor de volken: 
het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël uw volk. 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen 
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Stilte 
 

Gebeden 
 

v. ……………………………. 
 Zo bidden wij: 

 
a.  

 
 

 
 Stil gebed  

 Onze Vader 

 

Avondlied: Lied 267   

 

2. 
 

Als boze dromen ons belagen, 
wij eenzaam vechten met onszelf, 

laat niet de nacht dan angst aanjagen, 

niet een verleden dat ons knelt. 
 

3. 
 

U kennen wij als een bevrijder, 
Gij hoort het mensenkind dat schreit. 

Ook als de nacht valt, blijf ons leiden, 
troost ons met uw barmhartigheid. 

 
4. 

 

Geef ons elkaar tot licht en liefde, 

waarmee het donker wordt weerstaan. 
En zingend gaan wij door het duister 

tezamen op uw morgen aan! 
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Zegenbede 

v. Dat onze tong woorden van liefde zal spreken 
Dat onze handen daden van warmte uitstralen 

Dat onze ogen schitteren van genegenheid 
Dat onze oren gespitst zijn op de signalen van gerechtigheid 

Dat onze voeten zullen gaan op de weg van de vrede 
Dat wensen wij elkaar toe 

En daartoe zegene ons de Eeuwige. 

 
Amen 

 
  

Uitleidende muziek   
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Tweede Advent – De vier paarden  
 

 

Openbaring geeft hoop vanuit de eerste eeuw voor vandaag de dag en de 

toekomst. Die hoop ontvangen we na het lezen over de vier paarden. Het 

is alsof we lezen over het paardenrennen op een renbaan en wij zelf 

toeschouwer zijn. We horen telkens een stem als een soort startschot 

roepen ‘Kom’. En de paarden gaan los. Een vuurrood, een zwart, een 

vaalgeel en een wit paard. Er zitten wel ruiters op, maar die lijken de 

paarden niet in de hand te hebben. Als willoze poppen worden ze 

meegesleurd. Het rode paard van de oorlog draagt een zwaard om 

mensen te doden, het zwarte paard van de honger draagt een weegschaal 

om de balans uit de voedselvoorziening te halen, het vaalgele paard 

draagt het dodenrijk met zich mee om dodelijke ziekte te verspreiden. 

Geweld, honger en ziekte lopen om het hardst en bezetten om te 

beginnen een vierde deel van de aarde. Alsof het over deze tijd gaat. 

Waar halen we onze hoop vandaan? Het eerste witte paard hebben we 

over geslagen, omdat de uitleg omstreden is. Sommigen schrijven dat het 

witte paard het oorlogspaard van de dreigende Parten uit het Oosten 

symboliseert, maar een andere uitleg is juist tegenovergesteld. Het witte 

paard wordt bereden door een ruiter die een boog draagt en een 

zegekrans krijgt. Hier zit een ruiter die de teugels in handen heeft. Het 

witte paard loopt in het verborgene mee en is niet direct als winnaar 

zichtbaar, maar de ruiter op het witte paard schakelt wel mensen in. De 

ruiter op het witte paard is Jezus Messias en heeft liefdespijlen op zijn 

boog. Hopelijk worden mensen door deze pijlen in het hart geraakt en 

gaan ze midden in een donkere tijd het leven in liefde delen, het brood 

breken en zorg dragen voor Gods schepping. Zo ontvangen ook zij de 

zegekrans en zullen zij delen in de overwinning van de ruiter op het witte 

paard.    
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⁎ Mededelingen 

 
⁎ Stilte 

 
⁎ Aansteken van de Adventskaarsen  

         Lied 458a (3x) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemoediging en gebed van toenadering 

v. Onze hulp is in  de naam van de Heer, 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

v. Heer, onze God, uit het duister komen wij U tegemoet. 
a. KOM NAAR ONS TOE! 

v. In het donker wachten wij op het licht. 
a. LAAT ONS UW LICHT ZIEN. 

v. Vervul deze aarde met het vuur van uw liefde 
a. EN GEEF ONS UW VREDE, 

AMEN 

 

Lied 462 (H. Jongerius) 
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2. 
Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 

en het leven nieuw zal zijn? 
 

5. 
Zoals bomen mensen tonen 

dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 

die de boom des levens is. 

3. 
Zie de takken aan de bomen 

waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 

waar de vredesbloesem ruikt. 
 

6. 
Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is. 

4. 

Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 

 

 

Psalmengebed 

 
 

 
 

 
 

 
Psalm 80 
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2. 
Wek op uw kracht en kom bevrijden 

uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 

gedenk uw dienaar Efraim, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 

Herder Israëls, leid ons voort! 
 

7. 
Dan zullen wij niet van U wijken, 

uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat; 

een sterrebeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 

doe ons opstaan en help ons weer. 

 

Lezing: Openbaring 6: 1-8, de eerste zes zegels 

 
6 1Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een 

van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ 2Ik zag dit: 
een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en 

trok op als een overwinnaar, op weg naar nieuwe overwinningen. 3Toen het lam 
het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’ 4Er 

verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede 
uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot 
zwaard. 5Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen 

zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in 
zijn hand hield. 6Ik hoorde iets als een stem te midden van de vier wezens 

zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en een dagloon voor drie porties 
gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’ 7Toen het vierde zegel werd 
verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom!’ 8Toen zag ik een vaalgeel 

paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen 
toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, 

door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren. 

 

 

Lied 339e 
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Magnificat (Lofzang van Maria) Zij boog het hoofd  

2. Vrouwen 
Zij werd gegroet en was ontroerd, 

zo blij als Sions dochter zelf. 
‘De Heer zal bij je zijn!’ 

zo sprak tot haar de engel Gabriel. 
 

5. Mannen 
Een dienares draagt in haar schoot 

De toekomst van heel Israël. 
Genade werd haar deel 

Uit handen van de engel Gabriel. 

3. Mannen 
Haar is gevraagd te buigen voor 

de schaduw van de goede God. 
Zijn Geest roerde haar ziel 

en raakte haar met zijn aanwezigheid. 

 

6. Allen 
Geen woord van God zal vruchteloos 

vergaan, verwaaien op de wind. 
‘De Heer zal bij je zijn’ 

Wordt vlees en bloed hier in Maria’s kind. 

4. Vrouwen 

Zij gaf zich in haar woord van eer: 
‘Laat mij geschieden naar uw woord’. 

Want zij had in de groet  
de echo van de hemel zelf gehoord. 

 

7. Allen 

‘Wees dan gegroet, genadevol! 
De Eeuwige, Hij is met jou! 

De Zoon, in jou gewekt, gezegend Hij, 
dit teken van zijn trouw.’ 

Lezing: Lucas 3: 1-6, optreden van Johannes 

3 1In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus 
Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over 

het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2en toen Annas 
en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de 
zoon van Zacharias. 3Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan 

verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten 
komen, om vergeving van zonden te krijgen, 4zoals geschreven staat in het boek 

met de uitspraken van de profeet Jesaja: ‘Een stem roept in de woestijn: “Maak 
de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! 
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5Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen 
recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; 6en al wat leeft zal zien hoe God 

redding brengt.”’ 

 

Nunc dimittis (Lofzang van Simeon –LB 159a – Tekst: T. Naastepad) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2. Gij hebt het opgericht 
voor aller aangezicht, 

een schouwspel voor de tijden, 
een licht is opgegaan, 

het zal de nacht verslaan 
en Israël verblijden. 

 
Stilte 

 

Gebeden 

v. ……………………………. 

 Zo bidden wij: 
 

a. 
 

 
 

 Stil gebed  
 Onze Vader 
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Avondlied Lied 263 (Tekst: W. Honig) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2. 

 

Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart 

bevrijding van wat mij ontsteld en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 

het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt 

 
3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 

een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 

wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 

Zegenbede 
 

v. Dat onze tong woorden van liefde zal spreken 
Dat onze handen daden van warmte uitstralen 

Dat onze ogen schitteren van genegenheid 
Dat onze oren gespitst zijn op de signalen van gerechtigheid 

Dat onze voeten zullen gaan op de weg van de vrede 
Dat wensen wij elkaar toe 

En daartoe zegene ons de Eeuwige. Amen 

 
 

Uitleidende muziek:  
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Derde Advent – De vrouw en het kind 
 

 

Vanavond laat Johannes ons een beeld zien dat ook wel het 

‘Kerstevangelie’ uit het boek Openbaring wordt genoemd. In dit visioen 

vinden wij echter geen Jozef en Maria, geen herders, geen wijzen uit het 

Oosten, geen kribbe, geen herberg, maar oerbeelden van een ziener. De 

zon, maan en de sterren zijn zelfstandige kosmische machten in de eerste 

eeuw, maar worden nu gezien rondom de vrouw. Ze zijn dienstbaar aan 

haar. Met een typerend beeld uit het Eerste testament wordt zij als het 

volk van God voorgesteld. Uit haar wordt een mannelijk Kind geboren. 

Een Zoon met een ijzeren staf om de volkeren te hoeden. Het gaat 

razendsnel in het visioen, want de draak verschijnt in de tussentijd ook. 

Het staat klaar om het net gebaarde Kind te verslinden, maar krijgt daar 

geen kans toe omdat het Kind onmiddellijk wordt weggevoerd naar God 

en Zijn troon. In een paar zinnen zien we hier de omstandigheden waarin 

Jezus werd geboren.  

De vrouw is het volk Israël uit wie het Kind Jezus wordt geboren. In de 

draak en de slang mogen we de keizer in Rome en de Romeinse 

overheersers in Jeruzalem terug zien. Aan het einde van de eerste eeuw 

werden joden en christenen door hen opgejaagd. Ze vluchten overal naar 

toe met kinderen op de arm. Ook door de woestijn ‘terug’ naar Egypte.  

Een troost is dat het Kind veilig is en dat de draak en de slang het niet 

lukt om de vrouw te achterhalen. Maar de boosheid en de 

kwaadaardigheid blijft wel. Tot in deze tijd.  

Op de voorpagina zien we een ets van Ruud Bartlema uit Soest naar 

aanleiding van dit Bijbelgedeelte. Een vluchtende vrouw met het Kind op 

de arm en daarboven een vliegende engel.  
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⁎ Mededelingen 

 
⁎ Stilte 

 
⁎       Aansteken van de Adventskaarsen 

                Lied 458a (Cantorij 1x daarna allen 2x) 
 

 

 

 

 

⁎ Aansteken van de Adventskaars 

 

Bemoediging en gebed van toenadering 

 

 

 

 

Bemoediging en gebed van toenadering 
 

Bemoediging en gebed van toenadering 

v. Onze hulp is in  de naam van de Heer, 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

v. Heer, onze God, uit het duister komen wij U tegemoet. 
a. KOM NAAR ONS TOE! 

v. In het donker wachten wij op het licht. 
a. LAAT ONS UW LICHT ZIEN. 

v. Vervul deze aarde met het vuur van uw liefde 

a. EN GEEF ONS UW VREDE, 
AMEN 

 
Hymne: lied 445 Cantorij 1, Allen 2, 3 en 4 (J. Klepper en J. Petzold) 
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2. 

Zo is ons God verschenen 
in onze lange nacht. 

Hij die de eng’len dienen 
die eeuwen is verwacht, 

is als een kind gekomen 
en heeft der wereld schuld 

nu zelf op zich genomen 
en draagt ze met geduld. 

 
4. 

God lijkt wel diep verborgen 
in onze duisternis 

maar schenkt ons toch een morgen 
die vol van luister is. 

Hij komt ons toch te stade 
ook in het strengst gericht. 

Zijn oordeel is genade, 
zijn duisternis is licht. 

3. 

Hoevele zwarte nachten 
van bitterheid en pijn 

en smartelijk verwachten 
ons deel nog zullen zijn 

op deze donk’re aarde, 
toch staat in stille pracht 

de ster van Gods genade 
aan 't einde van de nacht. 

 

 

Psalmengebed 
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Psalm 85a (Maurits van Vossole – Cees Breunese) 1 Cantorij, 2, 3 en 4 Allen 

2. 

 

Toch niet voor eeuwig zijt Gij uitgevaren 

tegen mijn volk, daar Gij een redder zijt; 
Schenk ons het leven en Gij zult ervaren 

hoe heel het volk zich over U verblijdt.   Refrein 
 

3. En laat mij luisteren hoe Gij van vrede 

en van geluk vertelt aan mijn geslacht. 
Uw heil is nu nabij, Gij komt beneden 

het land bewonen dat U tegenlacht.      Refrein 
 

4.  Waarheid en trouw zullen elkaar ontmoeten. 
Vrede en recht gaan samen, hand in hand. 

God baant voor ons de weg en geeft het goede, 
de vijgenboom zal bloeien in het land.   Refrein 

 

Lezing: Openbaring 12: 1-12, De vrouw, de draak en twee beesten 
  
121 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met 

de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar 
hoofd. 2Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar 
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barensnood. 3Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode 
draak, met zeven koppen en tien hoorns, en op elke kop een kroon. 4Met zijn 

staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de 
aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te 

baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. 5Maar toen ze het kind 
gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –
, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. 6De vrouw zelf vluchtte 

naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar 
twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden. 
7Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd 
aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 8maar werden 

verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9De grote 
draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan 
wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij 

op de aarde gegooid. 10Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu 
zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid 

geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze 
broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val 
gebracht. 11Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun 

getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechtten ze niet aan het 
leven. 12Daarom: juich, hemel, en jullie die daar wonen! Maar wee de aarde en 

de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij 
geen tijd te verliezen heeft.’ 

 

Lied 339e 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Magnificat (Lofzang van Maria –Michael Steehouwer, Chris van Bruggen - Cantorij)  

 Bezingen wil mijn wezen die mij nabij wil zijn, 
van vreugde zingt mijn adem omdat hij mij bevrijdt. 

   Hij heeft gezien mijn onmacht, vernederd en onvrij, 
   Maar nu weet heel de wereld: Zijn zegen rust op mij. 

Hij doet aan mij een wonder, zijn macht verandert mij - 
Voor wie zijn naam bewaren is hij een God nabij. 
   Zijn arm heeft kracht, hij breekt ze, die patsers met hun waan. 

   Hij haalt ze van hun zetels, hun macht zal overgaan. 
Maar wie zijn neergebogen roept hij om op te staan 

Wie hongert wordt verzadigd de rijken moeten gaan. 
   Zijn volk, zijn kind bewaart hij, zijn eens gegeven woord 
   Roept doden weer tot leven, zo gaat hij met ons door 
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Lezing: Lucas 3: 7-18 

7Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten 

dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel 
kunt ontlopen? 8 Breng vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen 

zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg 
jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 9 Ja, de bijl ligt 

al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten 

voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’ 
10De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11Hij antwoordde: ‘Wie 
twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft 

moet hetzelfde doen.’ 12Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die 

vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13Hij zei tegen hen: ’Vorder niet 

meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, 
wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je 
ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’ 
15Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien 
de messias was, 16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar 

er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de 
riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en 
met vuur; 17hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan 

in de schuur zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf on onblusbaar vuur 
verbranden.’ 
18Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het 
goede nieuws. 

 
Nunc dimittis (Lofzang van Simeon –  Charles Villiers Stanford - Cantorij) 

 
 Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heengaan. 

Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat Gij hebt bereid voor de volken: 

het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël uw volk. 
 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

 

Stilte 

 

Gebeden 

 

v. ……………………………. 
 Zo bidden wij: 

 
a. 

 
 

 
 Stil gebed  

 Onze Vader 
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Avondlied Lied 253. (vertaling: R. van Loenen) 

 

2. 
Laat dagen in de nacht, 

waar wanhoop heerst en dood, 
geloof en hoop op U: 

U hebt uw schepping lief, 

U hebt uw schepping innig lief. 
 

3. 
Kom, nacht, en troost ons zacht. 

Kom, God, genees ons hart. 
Kom, leg uw hand op ons 

en heel zo elke wond. 

Heel, Vader, ook de diepste wond. 

 

Zegenbede 
 

v. Dat onze tong woorden van liefde zal spreken 
Dat onze handen daden van warmte uitstralen 

Dat onze ogen schitteren van genegenheid 

Dat onze oren gespitst zijn op de signalen van gerechtigheid 
Dat onze voeten zullen gaan op de weg van de vrede 

Dat wensen wij elkaar toe 
En daartoe zegene ons de Eeuwige. 

 
Amen 

 
 

 
Uitleidende muziek:  
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Vierde Advent – De nieuwe stad 
 

 

Veel mensen zien in dit visioen het beeld van de inrichting hemel terug , 

maar ze vergeten dan dat het hier niet over de hemel alleen gaat. Het 

gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hier gaan mensen niet 

naar de hemel, maar daalt het nieuwe Jeruzalem neer op de aarde. In de 

adventstijd vieren we niet dat wij bij God komen, maar dat het Rijk naar 

ons toekomt. Eens al gekomen in de mens Jezus en komende in de 

toekomst. Het laatste woord van Jezus is dan ook ‘Zie, ik kom spoedig’ en 

hier daalt de stad al neer op de aarde. De stem zegt het ons letterlijk aan: 

‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn 

volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit 

hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 

jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Hij die op de 

troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’  

Als wij Kerstfeest vieren denken we aan de geboorte van Jezus. Dat God 

in Hem onder ons is komen wonen. Tegelijkertijd zien we uit naar deze 

stad, waarin alle volkeren worden betrokken bij wat Jezus in Zijn leven 

ons heeft voorgedaan.  
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⁎ Mededelingen 

 
⁎ Stilte 

 

⁎ Aansteken van de Adventskaarsen, 

         Lied 458a (3x) 
 

 
 

 

 

 

⁎ Aansteken van de Adventskaarsen 

 

Bemoediging en gebed van toenadering 

 

 

 

 

Bemoediging en gebed van toenadering 

v. Onze hulp is in  de naam van de Heer, 

a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v. Heer, onze God, uit het duister komen wij U tegemoet. 

a. KOM NAAR ONS TOE! 

v. In het donker wachten wij op het licht. 
a. LAAT ONS UW LICHT ZIEN. 

v. Vervul deze aarde met het vuur van uw liefde 
a. EN GEEF ONS UW VREDE, 

AMEN 
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Hymne: lied 447 (J. Wit en F. Mehrtens) 

 
2. Als Jeruzalems tinnen gaan blinken 

en beschamen der bergen en heuvelen trots, 
zal Sion uit blijde weerklinken 

het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 
Tot bescherming van allen die leven 

staat de wet van Gods heil er geschreven. 
 

3. En een smidse van 't huis onzes Heren 
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. 

Niemand zal meer een wapen hanteren; 
maar zij groeten elkaar in het heldere licht 

van de waarheid die eindelijk zal dagen 

over mensen van zijn welbehagen. 

 
Psalmengebed 
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Psalm 145 

 

5. 
 

Zie, aller ogen zijn op U gericht, 
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht. 

Gij opent uwe hand, en al wat leeft 
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. 

Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen, 

in al zijn daden is Hij ons genegen. 
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; 

wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming. 
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6. 
 

Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij, 
zijn redding is elk die Hem roept nabij. 

Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed, 
maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed. 

Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere, 
mijn mond zal vol zijn van de lof des Heren. 

Laat al wat leeft Gods heil’ge naam belijden, 
Hem zegenen tot aan het eind der tijden. 

 
Lezing: Openbaring 21: 1-12, Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
 
211 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, 

het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een 
bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde 
een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, 

Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij 
hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, 

geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf 
het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6Toen zei Hij 

tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het 
einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven 

geeft. 7Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn 
kind zijn. 8Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben 
ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, 

voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende 
zwavel, dat is de tweede dood.’ 
9Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste 
zeven plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van 
het lam.’ 10Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg 

en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God 
vandaan. 11De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een 

edelsteen, als een kristalheldere jaspis. 12Ze had een grote, hoge muur met 
twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen 

geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.  

 

Lied 339e 
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Magnificat (Lofzang van Maria) Jij dochter van Jeruzalem 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vrouwen 
Jij hebt het hoge woord vertolk 

dat God bevrijder is 
Maria stem van Abrams volk, 
ontving zijn erfenis 

 

7. Vrouwen 
Om Hem zing jij je lied, want Hij 

heeft naar je omgezien. 
Met hart en ziel maak jij hem groot; 
Hij was van jou gediend. 

 
5. Allen 

De toekomst dient zich in jou aan; 
Dit woord heeft vrucht gezet. 
Jou wijst ons als een moeder aan 

de ware Zoon der Wet 

8. Allen 

Jouw klein gehouden leven is 
door Hem aan ’t licht getild. 
De rijke ziet zijn macht vergaan 

maar honger wordt gestild. 
 

6. Mannen 
Maria, tent en tempel waar 
God zelf de mens ontmoet. 

Die in het woord, dat jou geschiedt 
ons met genade groet 

 

 

Lezing: Lucas 1: 39-45, Maria en Elisabet 
 
39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in 

Juda, 40waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen 
Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd 
vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle 

vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder 
van mijn Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van 

vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van 
de Heer in vervulling zullen gaan.’ 
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Nunc dimittis (Lofzang van Simeon – Kurt Rose – LB 159b) 

2. 
Mijn ogen zagen aan 

hoe Gij een stralend licht 
hebt op doen gaan 

voor alle volken. 

3. 
Een glans van heerlijkheid 

ligt over Israël, 
en wijd en zijd 

schenkt Gij uw zegen. 
 

Stilte 

Gebeden 

v. ……………………………. 
 Zo bidden wij: 

 
a. 

 
 

 Stil gebed  
 Onze Vader 

 
Avondlied Lied 247 (H.F. Lyte – W.H. Monk) 
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2. 

 

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 

Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in 't wisselend getij, 

maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 

3. U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 
4. 

 

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 

Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 

Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 

 
5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 

licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
 

 
Zegenbede 

 
v. Dat onze tong woorden van liefde zal spreken 

Dat onze handen daden van warmte uitstralen 
Dat onze ogen schitteren van genegenheid 

Dat onze oren gespitst zijn op de signalen van gerechtigheid 

Dat onze voeten zullen gaan op de weg van de vrede 
Dat wensen wij elkaar toe 

En daartoe zegene ons de Eeuwige.  Amen 
 

Uitleidende muziek 
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Collecte bij de uitgang is bestemd voor Kerk in Aktie: Vluchtelingen 

kinderen in Griekenland.  
 

 

1e Advent: Organist: Harry van der Veen 

 Voorgangers: Alien Offereins en Tammo Michel 

 Cantorij o.l.v. Peter Smedinga 

 Verbeelding: Gert Kuyper en Hilje van der Vinne 

 
2e Advent: Organist: Johan Kikkert   

 Voorgangers: Dick Smelt en Leo Moerman 

 Verbeelding: Gert Kuyper en Hilje van der Vinne 
 

3e Advent Organist: Wim Oostenbrink 

 Voorgangers: Irene Blauw en Bé Geurtsen  

 Cantorij o.l.v. Peter Smedinga 

 Verbeelding: Gert Kuyper en Hilje van der Vinne 
 

4e Advent Organist: Harry van der Veen 

 Voorgangers: Anneke van Toly en Bertha Barelds 

 Verbeelding: Gert Kuyper en Hilje van der Vinne 

 


