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PAARS 

Paars is de kleur van het stil worden, 

van bezinning en gebed 

Het zilveren kruis met de kroon en het lam 

leiden onze gedachten naar Jezus 

 
 

VOORBEREIDING 

 

Welkom 

 

Aansteken van de eerste Adventskaars 

 

Het is donker om ons heen, 

maar kijk, het duurt maar even. 

De eerste kaars mag nu aan; 

een teken van het leven.  

 

Cantorij: Wees hier aanwezig 

 

Wees hier aanwezig, licht in ons midden. 

Laat onze ogen Uw heerlijkheid zien. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

Wees hier aanwezig, dat wij herleven.  

Wees hier aanwezig vlam van ons leven. 

Vlam van ons leven. God in ons midden, 

Kom ons bevrijden, dat wij herleven. 

 

Uw redding daagt als het licht in de morgen.  

Kom en daag op, wees licht voor onze ogen. 

God in ons midden, vlam van ons leven. 

Kom hier aanwezig, dat wij herleven. 

God van de machten, God van de mensen. 

Kom en verlicht ons, dat wij herleven. 
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Aanvangslied: Lied 463: 1 en 4 (staande) 

 

1.Licht in onze ogen, 

   redder uit de nacht, 

   geldt uw mededogen 

   nog wie U verwacht? 

 

4.Bloesem in de winter, 

   roze dageraad, 

   wees ons teken dat de 

   zon verschijnen gaat! 

Bemoediging en groet  

Drempelgebed 

Zingen: Lied 463: 6, 7 en 8 

 

Kyrie eleison, 

dat Gij u erbarmt, 

onze kille koude 

met uw licht verwarmt! 

 

Christe eleison, 

nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 

dat Gij spoedig komt! 

 

Kyrie eleison, 

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 

 

 

Gebed om ontferming, afgewisseld met het zingen van 

 

 'Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar' 
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Zingen: Lied 286 

 

Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 

zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 

zie de mens die ieder mens verlicht. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 

er is licht dat alles overwint. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt 

dat de vrede sterker is dan strijd. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

De kinderen gaan naar de nevendienst en wij zingen 

 

Wij gaan voor even uit elkaar 

en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God, 

op Hem zijn wij gericht. 

Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar: 

het is voor allemaal.  

 

HET WOORD 
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Cantorij: 'Kom, adem ons open' – eerste keer cantorij, tweede keer allen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg  bij de liturgische schikking 

Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. Een oneindige cirkel 

van stekelig groen is als de omhelzing voor de kudde, beschermend. De 

drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool, voor 

de Drieëenheid, of zelfs voor het gezin, moeder, vader, kind. 

Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de 

kring. Dat zien we hier. Met hier en daar een plukje schapenwol. Een 

cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.  

 

Lezing: Micha 2 

Zingen:   Lied 451: 1, 3 en 5 

 

Richt op uw macht, o Here der heerscharen 

en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 

wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 

opdat de nacht zal wijken uit het land. 

 

Richt op uw woning en roep ons tezamen, 

omring ons met uw alvermogend woord, 

wees ons een tempel en roep onze namen, 

zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 
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Richt over de aarde en haar diepe stromen, 

de volkeren, de sterren, zon en maan, 

zij zullen allen voor uw aanschijn komen 

en zingen dat uw woorden niet vergaan. 

 

Lezing:  Mattheüs 24: 32 – 35, 42 - 44 

Cantorij: Naar jouw toekomst  

 

Jij die weet wat in ons omgaat, die ons kent en van ons houdt, 

roept ons wakker dat wij opstaan tegen wat ons tegenhoudt. 

Wees geweten in jouw mensen, in het vragen van een kind, 

in de liefde zonder grenzen waar de één de ander vindt. 

 

Jij daalt af, komt in ons midden, zingt met ons het levenslied, 

jij komt onze huizen binnen met hun vreugde en verdriet. 

Wees nabij in onze dagen, in de nachten zonder zicht. 

wil de toekomst met ons wagen, laat ons leven in jouw licht. 

 

Jij trekt mee om te bevrijden, brengt ons naar de overkant, 

daar zul jij de mensen leiden naar jouw toekomst: goed nieuw land. 

Ga met ons een weg van vrede, neem ons allen bij de hand, 

dat wij ons gedragen weten naar jouw toekomst : goed nieuw land.  

 

Verkondiging 

 

Cantorij en gemeente:  Zoals de regen Lied 929 

 

Cantorij: Zoals de regen onverwacht een moede aarde 

 op nieuwe krachten brengt, 

                 zoals een bedding leeg en dor plotseling volstroomt 

 en leven brengt 

 

    Allen:  zo is mijn God, zo overkomt Hij mij,  

 een bron die uitbreekt in mijn woestijn; 

                 Ik adem op, de dood ontkomen. 
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Cantorij: Zoals het daglicht te middernacht zo  

 onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt, 

                 Maar in de morgen stralend nieuw de zon weer opgaat,  

 de nacht aan banden legt. 

 

     Allen: zo is mijn God, zo overkomt Hij mij, een licht dat uitbreekt. 

                 Ik hef het hoofd, en ik sta op, de dood ontkomen.  

 

Geloofsbelijdenis: 'Lichtcredo'  

(Zangen van zoeken en zien 229 – melodie: lied 103C) – 1, 2 en 4 

 

1.Wij geloven in het leven, 

uit de duisternis ontwaakt. 

Wij geloven in de adem 

die ons wakker heeft gemaakt. 

Ja, wij durven te geloven 

in het licht dat mensen raakt.  

2.Wij geloven in de woorden, 

ons door Jezus voorgedaan. 

Wij geloven in zijn voorbeeld 

dat nog mensen op doet staan. 

Ja, wij durven te geloven 

in het licht, ons voorgegaan. 

 

4.Wij geloven in een toekomst, 

die op vrede is gericht. 

Wij geloven in de zoektocht 

naar dat stralend vergezicht. 

Ja, wij durven te geloven 

in het niet te doven licht.  

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden 

Stil gebed 

Cantorij: Op wie wij wachten hoe dan ook 

 

Op wie wij wachten hoe dan ook: die opricht wie is neergebogen, 

die vrijmaakt wie is opgesloten, een licht voor wie in donker gaan, 

die mensen uit het dal zal halen, Kind van mensen, Kind van God. 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst  

 

Collecte:   1. Diaconie – werelddiaconaat 2. Zuiderkerkgemeente 
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Slotlied: 'Het woord van den beginne' (mel.: 'Er is een roos ontsprongen) 

 

Het woord van den beginne 

verlicht de donkere nacht; 

het treedt de wereld binnen 

met liefdevolle macht. 

Het duister is gedaan. 

Het licht zal overwinnen, 

de vrede komt eraan. 

 

Ik zie de ochtend gloren 

in d' ogen van een kind. 

De wereld wordt herboren 

waar ik het kind terugvind 

dat op mij heeft gewacht, 

hoe ik ook liep verloren, 

nu word ik thuisgebracht. 

 

Laat mij de tekens lezen 

die aan de hemel staan, 

en niet de stemmen vrezen 

van oude angst en waan. 

De morgenster roept mij 

om uit de dood herrezen 

te leven licht en vrij.  

 

Zegen 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  

 

 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken 

in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 


