
                  Zondag 22 december 2019 

   

     Voorganger: Dr. H. Nobel 

     Organist: mevr. Willy Misker 

 

Vierde Advent 

  

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 

 

Te zingen liederen in deze dienst 

Lied: 22:1,3,5 

Lied: 22:8 

Lied 281:1,2 en Zingend Geloven VI,48:4,7,13 

Lied 281:7,8 en Zingend Geloven VI,48:20 

Lied: 25:2,7 

Lied 156:2,3,4 

Lied 451:1,2,3 
 

Welkom 

 

- Voorbereiding 

 

Aansteken van de vierde Adventskaar:  

Drie kaarsen zijn aan 't branden, 

het is een mooi gezicht. 

De vierde kaars wil ons zeggen: 

kijk maar goed, het wordt weer licht! 

 

Intochtslied    Lied: 22:1,3,5 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen     Lied: 22:8 

 

Liturgische schikking 

De vierde en laatste krans is een doornenkroon gemaakt van sleedoorntakken. Ze 

staat symbool voor een verscheurde wereld omsingeld door kwaad, dat overal 

aanwezig is. Zo schildert Micha zijn wereld: “De deugdzaamste van hen is als een 

doornstruik.” De doornenkroon verwijst tegelijkertijd naar het lijden van Jezus, die 

de ellende van het mensenleven draagt als een kroon. Langs de weg van Zijn lijden 



voor de ander leidt Hij ons op de weg van Gods koninkrijk, het nieuwe leven voor 

alle mensen. 

 

Door de doornenkroon is Hedera gevlochten, een taaie groenblijvende plant. Groen 

is de kleur van het gewone leven. De Hedera staat vanwege zijn hechtwortels 

symbool voor de trouw van God aan ons. Een rank van Hedera hangt echter 

verloren langs de schikking naar beneden in het luchtledige. Deze rank zoekt als het 

ware houvast in een verscheurde wereld en is daarmee een uitdagende uitnodiging 

voor ons om leven schenkende verbinding te zoeken en aan te gaan. 

 

Kyrië & Gloria 

* Kyriëgebeden,  afgewisseld met    

Lied 281:1,2 en Zingend Geloven VI,48:4,7,13 

 

Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrië eleison! 

 

De vragen huizen in ons hart. 

Gij die de duisternis ontwart: 

Kyrie eleison! 

bede 

Begrens de eindeloze nacht 

van wie geen morgen meer verwacht: 

Kyrië eleison! 

bede 

Doorbreek de ban van ons gemis 

met licht dat niet te doven is: 

Kyrië eleison! 

bede 

Om alles wat U tegenspreekt, 

een wereld waar uw Naam ontbreekt: 

Kyrië eleison! 

 

* Gloria   Lied 281:7,8 en Zingend Geloven VI,48:20 

 

Gij hebt uw Woord gestand gedaan: 

wij zijn met Christus opgestaan! 

Amen. Halleluja! 

 

Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 

De Schepping zingt zijn vreugde uit. 

Amen. Halleluja! 

 



Als onze lofzang ooit verstomt, 

legt Gij het lied in onze mond: 

Amen. Halleluja! 

 

Onderricht Micha 6:6-8 

 

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 

Zingen     Lied: 25:2,7 

Lezing  Micha 7:1-7 

Zingen     Lied 156:2,3,4 

Prediking 

Zingen     Lied 451:1,2,3 

 

- Gebeden en gaven 

 

Geloofsbelijdenis (staande) Rakelings Nabij 68:1,2,3,4 (mel. Lied 840) 

 

Ik geloof in mijn God als de kracht, 

die het licht ontsteekt, waar het duister is, 

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is, 

die een vuurvlam is in de nacht. 

 

Ik geloof in mijn God als de bron, 

van waaruit alles leeft wat geboren is, 

die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is, 

die het woord sprak, waarmee het begon. 

 

Ik geloof in mijn God als het doel 

van de voeten die hier op aarde staan, 

van de dromen die door alle landen gaan, 

van de zoektochten van het gevoel. 

 



Ik geloof in mijn God als de stem, 

die de wereld naar toekomst en vrede leidt 

en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid, 

van geloof, hoop en liefde door Hem. 

 

Gebeden  

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 

 

Collecte: 1. Diaconie 2. Zuiderkerkgemeente 

 

Slotlied  Zingenderwijs 451,2,3,4,6 (mel. Lied 753) 

 

 Een woning die zo ruim is als  

 het hart van onze God, 

 zo hemelsbreed en wereldwijd: 

 Daar komt geen mens tekort. 

 

 Een huis dat vast staat als de trouw 

 waarmee God ons bemint, 

 waar niemand eenzaam is, en elk 

 de ander zoekt en vindt. 

 

 Waar twijfel en onzekerheid 

 bestaan naast groot geloof, 

 waar liefde alle angst verjaagt: 

 wie treurt wordt er getroost. 

 

 De pijn van schuld en lot wordt daar 

 gewogen, recht gedaan: 

 Er valt een warm en heilzaam licht 

 nieuw over ons bestaan. 

 

 O Eeuwige, verberg u niet, 

 wees onder ons vandaag, 

 maak woning, schep een ruimte die 

 ons door de tijd heen draagt. 

 

Zegen 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken in de lokalen achter de kerk 

 



MEDEDELINGEN 

  

Omzien naar elkaar 
Scheperziekenhuis: dhr. J. Kuipers, Sportlaan 52 

Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem: mevr. G.A. Hensbroek - Brink, Jagerslaan 15 

Weer thuis uit Eerstelijns Verzorging Oldersheem:  

dhr. H. van der Werf, Hazepad 42 

Laten we in gebed en daad meeleven met onze zieken en mensen die zorgen hebben. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Wemmenhove 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

dhr. H. van der Werf, Hazepad 42 

 

Kerstnachtdienst - 24 december 
Vanaf 21.00 uur is iedereen van harte welkom in de grote zaal achter de kerk om 

elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee/warme chocolademelk met wat 

lekkers erbij. 

Om 22. 00 uur begint de dienst waaraan medewerking wordt verleend door de 

Cantorij o.l.v. Willy Misker. Het thema is 'Met Kerst keren kansen'.  

Na de dienst is er ook nog weer gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van 

een hapje en een drankje.  

 

Kerstfeest - 25 december  
In het weekend voor Kerst zijn er allerlei activiteiten die  al te maken hebben met 

het Kerstfeest zelf. Daarom is besloten geen apart kinderkerstfeest te organiseren.  

De dienst op eerste Kerstdag zal het karakter dragen van een gezinsdienst. Het 

thema is 'Geef licht!' Medewerking verlenen mensen van de 

kindernevendienstleiding en jongeren met een kort kerstspel: 'De koning komt'. En 

de opbouwschikking van de werkgroep liturgisch bloemschikken bereikt in deze 

dienst het hoogste punt - letterlijk en figuurlijk. We lezen Johannes 1: 1 - 9. Welke 

koning is het die licht geeft en welke volgen wij na?  

'Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de schikking in de 

versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen! 

 

Dienst 29 december 
In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer. Het zal weer een lopende viering 

zijn. We lezen Galaten 3: 23 - 4: 7. Hoe zit het met de spanning tussen je houden 

aan regels en vrij zijn? 

Heeft het kind in de kribbe daarin betekenis voor ons? 

 

 

 

 



Avondmaalscollecte 

Op zondag 29 december vieren we de Maaltijd van de Heer.  

De collecte is dan bestemd voor de Voedselbank Zuid-Oost Drenthe. 

Zevenhonderdvijftig huishoudens in Zuidoost Drenthe maken gebruik van de 

voedselbank. Hoewel de Voedselbank een echte vrijwilligersorganisatie is en dus 

niemand een vergoeding voor zijn of haar werk krijgt, worden er wel de nodige 

kosten gemaakt om een Voedselbank te exploiteren. Denk bijvoorbeeld aan de huur 

van één of meer onderkomens voor opslag en distributie, koel- en vriescellen, 

auto’s voor het vervoer, energiekosten e.a. Al die kosten moeten worden 

bijeengebracht via subsidies, sponsoring, donaties en acties. Elke vorm van 

financiële steun is nodig. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

 

Zondag 29 december  
Voorganger: Ds. E. Wisselink  

Organist: mevr. Willy Misker  

Collecten: Diaconie: Voedselbank  

Uitgangscollecte: Zuiderkerkgemeente 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

