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Zondag 19 december     4e zondag van de Advent  
 
 

 
 

El Profeta ‘De Grote Profeet’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Hanneke Caron  
Organist : Henk Warnaar  
Lector: Hans Christenhusz  
 
 



 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

Orgelspel 
 
Begroeting (ouderling van dienst) 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
(Gemeente gaat indien mogelijk staan) 
 
Stilte om ons voor te bereiden op de dienst 
 
Bemoediging  
 
Drempelgebed 
 
Intochtslied lied 435 : vers 1 en 2  
 
1. Heft op uw hoofden, poorten wijd 
Wie is het, die hier binnenrijdt 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid 
Hij geeft de wereld 't leven weer 
Juicht blijde, zingt uw God ter eer 
looft Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat 
 
2. Rechtvaardig is zijn bestel 
Zachtmoedigheid zijn metgezel 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
Een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
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Juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
Door Hem geschiedt Gods raad, 
Zijn heerschappij bestaat.  
 
(gemeente gaat zitten)  
 
Aansteken van de Paaskaars  
En de adventskaars 
 
Zingen op de melodie van: ‘nu daagt het in het Oosten’ 
 
Een wereld vol van donker 
Wacht op een spoor van licht. 
Vanuit de hemel vonkt er.  
Een ster, een goed bericht.  
 
Waar mensen sporen volgen, 
Getrokken door het licht, 
Daar gloort een nieuwe morgen, 
Krijgt liefde een gezicht.  
 
Inleiding op de dienst 
 
Kyrie 
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Interactie met gemeente 
 
Greenpeace filmpje 
 
DIENST VAN HET WOORD  
 
Lezing Micha 5:  1-4a 
11Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Micha uit 
Moreset, toen Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden; 
het visioen dat hij zag over Samaria en Jeruzalem. 
Het oordeel van de HEER Luister, volken, allemaal, hoor, 
aarde en wie haar bewonen, hoe God, de HEER, tegen jullie 
getuigen zal vanuit zijn heilige tempel.3Zie hoe 
de HEER zijn verblijf verlaat, afdaalt, en over de hoogten 
van de aarde schrijdt.4Onder hem smelten de bergen en 
splijten de dalen als was dat smelt voor vuur, als water dat 
van een helling stort. 
 
Zingen lied 498 1,3 en 4  
 
1. Betlehem, o uitverkoren 
stad in ’t veld van Efrata, 
in u is een vorst geboren 
als een nieuwe Jozua. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
3. Heft uw hoofden, kleine mensen, 
als uw nieuwe koning komt. 
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Hij doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
4. Trouw en goedheid zullen wonen 
in het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, tronen 
zullen buigen voor dit kind. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja 
 
Overdenking 
 
Muziek  Syb v.d.  Ploeg; zal er ooit een dag van vrede (You 
tube) 
 
Zingen Lied 1014 
 
Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren. 
Bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
 
Geef vrede door van hand tot hand, 
met liefde, onze redding. 
Wees vriendelijk in woord en daad, 
bewogen om Gods schepping. 
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Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen. 
Kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 
De sterke zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven. 
Als woorden stokken spreekt de hand, 
in vriendschap, steun en zegen. 
 
Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans, 
een schat om uit te delen. 
 
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 
Gebeden:  
- Voorbeden 
- Stil gebed 
- Onze Vader 

 
Slotlied 1005; Christus ons licht 1,2,3,4 en 5  
 
Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 



 

8 

Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats voor U gebouwd. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
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Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Gemeente gaat staan (indien mogelijk) 
 
Zegengebed 
 
Zingen Lied 425 Vervuld van uw zegen 
 
Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord 
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Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal 
door liefde gedreven 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal 
 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
Na afloop kunt u uw gaven geven in de daarvoor bestemde 
mandjes bij de uitgang.  
 
1e: Diaconaal werk plaatselijk  
2e: Eigen jeugdwerk  
 
 
De Kerstnachtdienst is alleen online te bekijken via de 
website.  
1e kerstdag zal Hanneke Caron voorgaan in de dienst. U 
bent, na aanmelding, van harte welkom in de Hofkerk.  


