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zondag 12 december 2021 – Livestream https://youtu.be/GC0_hhl_CuM 
3e Advent 

 
voorgangers:      muziek/zang: 
Ds. Marius Koppen en Ds. Louis Krüger  Inge Beukes, Irma Beurmanjes en Peter Maat 
 
 
Lied Geef vrede 
 
Lied Daar ruist langs de wolken 
 
+++ 
 
Lied Evangelische Liedbundel 180 : 1 en 3 
 
1 
'k Ben een koninklijk kind, 
door de Vader bemind, 
en 'k zal wonen in's Konings paleis, 
in die stad nooit aanschouwd, 
met straten van goud: 
glorievol als een schoon paradijs. 
'k Ben een koninklijk kind, 
door de Vader bemind, 
en zijn oog rust zo teder op mij! 
Als de daag'raad straks gloort, 
de bazuin wordt gehoord, 
roept Hij mij om te staan aan zijn zij!

3 
'k Ben een koninklijk kind, 
dat zijn vreugd daar in vindt, 
God te loven met jub'lende stem, 
tot ik sta voor de poort, 
van het hemelse oord, 
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem! 
'k Ben een koninklijk kind, 
door de Vader bemind, 
en zijn oog rust zo teder op mij! 
Als de daag'raad straks gloort, 
de bazuin wordt gehoord, 
roept Hij mij om te staan aan zijn zij! 

 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste St. Cherut 
2de Koningskerk 
 
De adventskaarsen wordt aangestoken 
 
Presentatie St. Cherut 
 
Lied Psalm 146: 1,4 en 5 
 
1 
Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God.

4 
Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft den gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 
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5 
Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in 't verderf. 
Eeuwig Koning is de Heer! 
Sion, zing uw God ter eer! 
 
Votum en groet 
 
Lied Psalm 32 : 1 en 2 
 
1 
Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 
en toegedekt al wat hij had misdreven, 
God rekent hem zijn dwalingen niet aan- 
heil hem, die recht voor God is komen staan! 
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 
mijn leven werd zo dor als dorstig land.

2 
Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden; 
ik weet dat ik uw wet heb overtreden. 
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld, 
maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld. 
Laat daarom tot U komen uw beminden, 
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden. 
Duistere vloeden stormen op hen aan, 
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan. 

 
Verootmoediging genadeverkondiging 
 
Lied Psalm 119 : 7 en 14 
 
7 
Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. 
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. 
Open mijn oog, zodat het helder ziet, 
dat ik de wondren van uw wet ontware. 
O Heer, verberg mij uw geboden niet; 
ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

14 
Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 

 
Bijbellezing Lucas 1 : 26 – 38 
 
Aankondiging van de geboorte van Jezus 
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was 
uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël 
ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het 
horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen 
haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een 
zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste 
worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij 
koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 
 
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man 
gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je 
als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van 
God. 36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al 
hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets 
onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de 
engel haar weer alleen. 
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Lied Gezang 132 : 1 – 3 
 
1 
Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 
 
2 
Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in 't midden van de tijd.

3 
Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 

 
Bijbellezing 2 Tessalonicenzen 2 : 3 – 12 
 
3 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen 
zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. 4 Hij zal 
alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op 
de troon en zich voor te doen als God zelf. 5 Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd 
toen ik bij u was? 6 Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem 
vastgestelde tijd. 7 Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die 
hem tegenhoudt verdwijnen. 8 Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van 
zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. 9 De komst van de wetteloze mens is het werk van 
Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, 10 en allen die verloren 
zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen 
had kunnen redden, niet aanvaard. 11 Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen 
geloven. 12 Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroor-
deeld. 
 
Verkondiging  
 
Lied Gezang 477 : 1 en 2 
 
1 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
Voorstellen nieuwe leden 
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Dankgebed en voorbeden  
 
Lied Gezang 124 : 1 en 5 
 
1 
Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal.

5 
Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
Zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Uitleidend orgelspel 
 


