
1 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE LOCHEM 
Viering op de 1e zondag van de Advent, 
29 november 2020, in de Witte kerk. 

 
Voorganger: ds. Jan van Pijkeren 
Organist:  Els Dijkerman 
ouderling:  Hans Dettmers 
diaken:  Wim Lammers 
lector:  Hanny Hillebrants 

 
 
Toenadering 
In stilte en rust luisteren wij naar orgelspel over “het adventslied 
onder de adventsliederen” (Els Dijkerman)  
Nun komm der Heiden Heiland 
 
Welkom door de ouderling van dienst  
Aansteken van de 1e Adventskaars 
 Wij wachten op de koning 
 die ons de vrede brengt, 
 ontsteken onze lampen 
 totdat Hij komt 
      (allen gaan staan) 

Zingen: zondagslied voor de 1e Advent lied 433  
Kom tot ons, de wereld wacht 
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2. Kind dat uit uw kamer klein 
    als des hemels zonneschijn 
    op de aarde wordt gesteld, 
    gaat uw weg zoals een held. 
 
3. Gij daalt van de Vader neer 
    tot de Vader keert Gij weer, 
    die de hel zijt doorgegaan 
    en hemelwaarts opgestaan. 
 
4. Uw kribbe blinkt in de nacht 
    met een ongekende pracht. 
    Het geloof leeft in dat licht 
    waarvoor al het duister zwicht. 
 
5. Lof zij God in ’t hemelrijk, 
    Vader, Zoon en Geest gelijk, 
    nu en overal altijd, 
    nu en tot in eeuwigheid. 
 
Bemoediging en groet 
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
En niet laat varen het werk dat zijn hand begon.  
 
Drempelgebed  (door de ouderling van dienst) 
Trouwe God, 
vergeef ons dat wij uw licht niet hebben gezien 
en aan U zijn voorbijgegaan. 
... gebedsstilte ... 
Wij vragen U: 
Zie ons weer aan 
en leid ons uit de duisternis. 
Kom uit uw verre verte naar ons toe. 
Schenk ons een nieuwe toekomst. 
Amen. 
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Zingen: introïtusantifoon: lied 432a  
Mijn leven til ik, God, naar U omhoog 

 
 
gevolgd door psalm 25: 1 en 2 Heer, ik hef mijn hart en handen 

 

 



4 
 

2. Here, maak mij uwe wegen 
    door uw woord en Geest bekend; 
    leer mij, hoe die zijn gelegen 
    en waarheen G’uw treden wendt; 
    leid mij in uw rechte leer, 
    laat mij trouw uw wet betrachten, 
    want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
    ’k blijf U al den dag verwachten. 
 
en opnieuw de antifoon lied 432a 

 
Groet: 
Vg:  De Heer zij met u 
Allen: De Heer zal u bewaren   (allen gaan zitten)  
 
Kyrie 
Als smeekgebed voor de nood van deze wereld  
zingen lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8 Licht in onze ogen 
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2. Als der mensen trooster 
    roepen wij U aan: 
    noem de namelozen 
    met een nieuwe naam! 
 
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 van de zondag 
 
Moment voor de kinderen: "goed nieuws van de afgelopen week" 
 
1e lezing: Jesaja 63:19b – 64:8 door lector Hanny Hillebrants 
Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! 
De bergen zouden voor u beven. 
641Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, 
zoals vuur water doet koken, 
zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen 
en alle volken voor u laten beven, 
2omdat u de geduchte daden doet 
waarop wij niet durven hopen. 
Als u toch zou afdalen! 
De bergen zouden voor u beven. 
3Nog nooit is zoiets gehoord, 
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niet eerder zoiets vernomen. 
Geen oog zag ooit een god buiten u, 
die opkomt voor wie op hem wacht. 
 
4U komt ieder tegemoet 
die van harte rechtvaardig handelt, 
die uw weg gaat, met u voor ogen. 
Maar nu bent u in toorn ontstoken, 
omdat wij gezondigd hebben. 
Hadden we maar de oude weg gevolgd, 
dan zouden we worden gered. 
5Wij allen zijn onrein geworden, 
onze gerechtigheid is als het kleed 
van een menstruerende vrouw. 
Wij allen zijn als verwelkte bladeren, 
verwaaid op de wind van ons wangedrag. 
6Er is niemand die uw naam aanroept, 
die zich ertoe zet uw hand te grijpen. 
U hebt uw gelaat voor ons verborgen, 
u hebt ons moedeloos gemaakt 
en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag. 
 

7Toch, HEER, bent u onze vader, 
wij zijn de klei, door u gevormd, 
wij zijn het werk van uw handen. 
8Laat uw grote toorn toch varen, HEER, 
houd onze schuld niet steeds in gedachten, 
maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk? 
 
zingen: psalm 130: 3 en 4  
Ik heb mijn hoop gevestigd 
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4. Gij al Gods bondgenoten, 
    zie naar zijn toekomst uit! 
    De Heer is vast besloten 
    tot goedertierenheid! 
    Hoort aan de goede tijding: 
    Hij geeft in zijn geduld 
    aan Israël bevrijding 
    van onrecht en van schuld. 
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evangelielezing: Marcus 13: 24-37  door lector Hanny Hillebrants 
24Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd 
worden en de maan geen licht meer geven, 25 de sterren zullen 
uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 26 

Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed 
met grote macht en luister. 27Dan zal hij de engelen eropuit 
sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te 
brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de 
hemel. 
 
28Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen 
en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 29Zo 
moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, 
dat het einde nabij is. 30Ik verzeker jullie: deze generatie zal 
zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen 
gebeuren. 31Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn 
woorden zullen nooit verdwijnen. 32Niemand weet wanneer die 
dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet 
en de Zoon niet, alleen de Vader. 
 
33Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd 
zal komen. 34Het is als met een man die op reis ging: hij verliet 
zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een 
eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de 
wacht te houden. 35Wees dus waakzaam, want jullie weten niet 
wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de 
nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. 36Laat 
hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling 
komt. 37Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees 
waakzaam!’ 
 
zingen: lied 462  
Zal er ooit een dag van vrede 
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2. Zal er ooit een blijvend heden 
    vol van goede vrede zijn 
    waar geen pijn meer wordt geleden 
    en het leven nieuw zal zijn? 
 
3. Zie de takken aan de bomen 
    waar het jonge groen ontluikt 
    tot een stralend nieuwe zomer 
    waar de vredesbloesem ruikt. 
 
4. Zie de sterren aan de hemel 
    waar het duister van de nacht 
    door hun schijnsel wordt verdreven 
    tot een nieuwe dag die lacht. 
 
5. Zoals bomen mensen tonen 
    dat er kracht tot groeien is 
    zal de zoon der mensen komen 
    die de boom des levens is. 
 
6. Zoals sterren mensen melden 
    dat geen nacht te donker is 
    zal een kind ons komen redden 
    dat het licht der wereld is. 
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Uitleg en verkondiging: “Het goede nieuws” 
 
Muziek  
 
Zingen: lied 745 Uit de schemer van de tijden 

 

 
2. Voor het kind dat niet kan spelen 
    en geen veilig huis meer kent; 
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    dat geen kans krijgt om te leren, 
    uitgebuit wordt en miskend; 
    dat geweld gewoon gaat vinden 
    en gepantserd verder leeft… 
    God, behoed al deze kinderen, 
    dat uw aarde toekomst heeft. 
 
3. Sint Niklaas, die weet wat recht is 
    en wat slecht is ondervangt, 
    vrijgekocht heeft hij drie dochters 
    van een redeloze man. 
    Driemaal werpt hij gulden klompjes 
    door het venster aan de straat, 
    driemaal ziet een dochter toekomst, 
    wordt een vrouw, krijgt nieuwe staat. 
 
4. Voor wie reizen in den vreemde, 
    voor wie overvallen wordt 
    door de stormen, door de schemer, 
    door de honger, door tekort, 
    die geen eigen grond meer hebben, 
    die gevlucht zijn om het brood; 
    God, dat wij elkaar behoeden 
    én in weelde én in nood. 
 
5. Al wie varen op het water, 
    zelfs de scheepslui op de wal, 
    mogen om Sint Niklaas vragen, 
    want hij kent zijn makkers wel. 
    Op de zeeën, woedend, ziedend, 
    in de stilte voor de storm, 
    in gebed of in verstrooiing, 
    Nicolaos, pleit voor ons. 
 
Gebeden en gaven 
 
Eventueel afkondiging van overlijden 
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Dankgebed  
voorbeden 
… zo bidden wij samen: responsie lied 367E  

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 
 
stil gebed 
Onze Vader  
 
Collecte: 1 SOS kinderdorpen    2 Kerk 
 
Slotlied: lied 442  
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
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2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
    waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
    Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
    mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
    Blijf in uw liefde mij bewaren, 
    waar om mij heen de wereld woedt. 
    O, mocht ik uwe troost ervaren: 
    doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Wegzending en zegen 
 
Zegen 
Allen : Amen (lied 431b) 
 
 
 
 
 
 
Na afloop is er een gemeenteberaad 


