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Welkom 
 
Aansteken van de kaars en de vierde adventskaars 
 
Zingen: Lied 461 
 
1 Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt, 
ontsteken onze lampen 
totdat Hij komt! 
 

2 Vier kaarsen zullen branden. 
Het licht groeit vlam voor vlam. 
Het houdt de nacht gevangen 
totdat Hij komt!

3 Het vuur van onze vreugde, 
de gloed van ons gezang 
zal niet meer kunnen doven 
totdat Hij komt! 
 

4 Wij wachten op de koning; 
zijn ster is al gezien. 
Vol vrede is de morgen 
wanneer Hij komt

Inleiding
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Lied 432d, psalm 19: 1 en 2, Lied 432d 
 
432 d Dauw, hemel, van omhoog, 
laat dalen gerechtigheid uit de wolken. 
 
19:1  De hemel roemt de Heer, 
het firmament geeft eer 
Hem, die 't heelal volbracht. 
De dag spreekt tot de dag 
van wat zijn hand vermag, 
de nacht meldt het de nacht. 
Er is geen taal, geen woord, 
toch wordt alom gehoord 
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een wijd verbreide mare. 
Geen stem gaat van hen uit, 
maar overal verluidt 
hetgeen zij openbaren. 

 
19:2  God heeft de tent gemaakt, 
waarin de zon ontwaakt 
fier als een bruidegom, 
die blinkend van gewaad 
het bruidsvertrek verlaat 
en licht verspreidt alom. 
Zo, vrolijk als een held 
die tot de zege snelt, 
roept hij de nieuwe morgen; 
hij trekt zijn glanzend spoor 
de ganse hemel door: 
zijn gloed laat niets verborgen. 
 
432 d  Dauw, hemel, van omhoog, 
laat dalen gerechtigheid uit de wolken. 

 
Groet 
V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 
 

Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Lied 437 
 

Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 
daal, Heiland, uit uw hemel neer. 
Ruk open, rijt ze uit het slot, 
de hemeldeuren, Zoon van God. 
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Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit, 
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 
Gij wolken, breek in regens neer, 
regen de Heiland, Israëls Heer. 
 
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. 
 
Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost, 
die wij verbeiden onverpoosd? 
O daal toch uit uw hoog paleis 
in ons verloren paradijs. 
 
Gij klare zon, gij schone ster, 
door ons aanschouwd van eindloos ver, 
o zon ga op, o zonneschijn, 
laat ons niet in het donker zijn. 
 
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. 
 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Zingen: Lied 463: 6, 7 en 8 
 
6 Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 
 

 

7 Christe eleison, 
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 



8 Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 
 

HET WOORD 
 

Gebed om de Geest 
 
Zingen: Lied 440: 2 
 

Vat moed, bedroefde harten, 
de koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in ’t woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 

 
Lezen: Genesis 38, 12 – 19 en 24 – 30 (NBV21) 

 
Lezen: Matteüs 1, 3a (NBV21) 
 
Zingen: Psalm 139: 1 en 14 
 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op de weg ten leven. 
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Verkondiging 
 
Orgel/pianospel 
 
Zingen: Lied 738 
 
Kom zing het lied van Eva, 
de bron vol levenskracht, 
en zing het lied van Sara 
die moeder wordt en lacht 
en zing het lied van Hanna 
die God bestormt met haar gebed 
en zing omdat Maria 
Gods woord ter wereld brengt. 
 
Kom zing het lied van Sifra 
en Pua, die ’t bevel 
om jongetjes te doden 
tenietdoen bij de Nijl 
en zing het lied van Mirjam: 
in zee komt paard en ruiter om 
en zing het lied van Ester 
die massamoord voorkomt. 
 
Kom zing het lied van Tamar 
die opkomt voor haar recht 
en zing het lied van Rachab 
en haar geloofsgevecht 
en zing met Ruth uit Moab: 
in uw gemeente ben ik thuis, 
en zing ook van Batseba 
die meebouwt aan Gods huis. 
 
 
 
 
Kom zing het lied van Anna 
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die uitziet naar het kind 
en zing het lied van Marta 
die Jezus volgt en dient 
en zing van de Maria’s 
die steeds hem hebben bijgestaan 
en op de hemelbruiloft 
aan Jezus’ tafel gaan. 

 
INTERMEZZO 

 
Mededelingen 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader … 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 435: 4 
 
 
Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
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Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreid 
de weg langs, die uw koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vreê 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u ’t leven weer! 
 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen) 
 
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor KIA Vrolijkheid AZC’s en  

de 2e voor de Kerk. (respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang) 

 

U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie 

Protestantse gemeente Bennebroek, 

NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 18 december 2022. 
             
  
  
 
 
 
 
 
 
 
         


