
Liturgie voor zondag 4 december 2022 
2e zondag van Advent 

 
Voorganger: Ds. Leonard van Wijk, Lochem 
Organist: Andre Verheus   
 
Thema: Beter te geven dan te ontvangen? 
 
Voorbereiding 
 
Inleidend orgelspel 
Welkom door de ouderling van dienst 
Moment van stilte 
Orgelmuziek - De kaarsen worden aangestoken - ‘Handdruk’ 
 
Aanvangslied (we gaan staan): LB 444:1,2,3 “Nu daagt het in het Oosten” 
  
Bemoediging en groet: 
Gegroet jij die om liefde komt, en licht, gegroet. 
De genade van God om jou heen, 
de vrede van Christus op je schouders, 
de warmte van Gods Geest in jouw hart en ziel. 
Allen:  Kom Heer, wek met uw Geest in ons het leven! 
 
Beantwoord met: LB 444:4 en 5. 
(we gaan zitten) 
 
 
Adventsproject met de kinderkerk: Komt als kind in onze nacht. 
 
Aansteken van de eerste en tweede adventskaars 
 
Gedicht:  God zal wonen bij de mensen.  
 
Zelfs in ‘t land van melk en honing,  
Wachten mensen al zo lang.  
Wanneer komt toch onze koning?  
Wanneer zijn we niet meer bang?  
Hij zal alles anders maken,  
Tot de hele wereld lacht.  
God zal wonen bij de mensen,  
Komt als kind in onze nacht. 
 
 
De leidsters van de kinderkerk blikken terug op vorige week en leggen de poster uit; deze zondag 
gaat over Maria, die op de geboorte van haar zoon Jezus wacht en op de vervulling van Gods 
belofte uit de heilige boeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projectlied: Komt als kind in onze nacht 
 

 
 

 
 
de kinderen van de kinderkerk gaan met de leidsters mee naar hun eigen ruimte 
(onder orgelspel) 
 
Kyriё  
 
Gebed om ontferming 
 
Beantwoord met: LB 463:1,2,3,4,8 “Licht in onze ogen” 
 
 
 



Het Woord  
Inleidend woord: 5 december - geven en ontvangen… 
 
Gebed bij opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Lucas 1:26-38 door lector Dirry Heijink 
 
lied: LB 441:1,3,7. “Hoe zal ik U ontvangen” 
 
2e Schriftlezing: Marcus 11:20-25  door Dirry Heijink 
 
Overdenking: “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen” (Handelingen 20:35) 
 
Orgelspel 
lied na de overdenking: “Met hart en ziel” (Geroepen om te zingen 149 / Taizé) 
(aantal keer herhalen) 
 

 
Eventueel mededelingen uit de gemeente  
  

Dankgebed en voorbeden; acclamatie: LB 458.a “Zuivere vlam” 
- Stil gebed 
- Onze Vader: gezongen, LB 1006. 

 
Aandacht voor de collectes 
 
Gezegend op weg 
 
Slotlied: LB 423:1,2,3 “Nu wij uiteengaan” 
 
Zending en zegen 
Gods genade zal met je meegaan – als licht in je ogen 
Als lamp voor je voet, als hand op je hoofd, en arm om je schouder. 
God zal met jou meegaan - als baken bij ontij, en verte die wenkt.  
Als groet op je lippen, en hoop in je hart.  
Als stem die jou uitdaagt, en woord dat je voorgaat. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
 
Amen, Amen, Amen 
 
Uitleidend orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang voor de Voedselbank 
 
 
 


