
 Liturgie 
4 december 2022 

 

Voorganger: dr. Miranda Vroon-van Vugt 
Ouderling: Cissy Mohr 
Muzikale begeleiding: Helga Janssens-Baan 
 
Muziek voor de dienst 
 
Welkom: Mededelingen ouderling 
Stilte:  
Opleiden van de voorganger door de ouderling van dienst 
 
Openingslied: (gemeentezang) (Voorganger kondigt aan, allen gaan staan). 
LB 527 Uit uw hemel zonder grenzen 
 
Bemoediging en groet    
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
(allen) en het werk van zijn handen nooit loslaat. 
Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede, 
van God onze Vader, van Jezus Christus de Levende, 
door de heilige Geest 
(allen) Amen 
 
Gebed       
 
Lied 

LB 598 Als alles duister is 

 
Aandacht van liturgische schikking met tekst 

Er waren vrouwen. Vrouwen die zwanger werden, tegen de verwachting in. Onmogelijk mogelijk. En 
toen verwachtten ze, verlangden ze, 9 maanden lang. Een kind, een nieuw leven, een nieuwe wereld. 



We gedenken deze vrouwen en hun verhalen. We staan stil bij ons eigen verlangen naar een nieuw 
begin. Naar licht in het duister.  Vandaag gedenken we Ruth, voormoeder van Jezus.   
Aansteken van de tweede adventskaars 
Zingen kaarsenlied  LB 462, vers 1, 2 en 3 
1.Zal er ooit een dag van vrede 

zal er ooit bevrijding zijn 

voor wie worden doodgezwegen 

levenslang gebroken zijn 

 

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. 
 
Gebed om Gods Geest 
 

Eerste lezing: OT (door de ouderling) Jesaja 11,1-10  
 
Lied: (gemeentezang) 
LB Psalm 72a Voor kleine mensen is hij bereikbaar 
 
Tweede lezing: NT (door de diaken) Matteüs 3,1-12 
 
Lied: (gemeentezang) 
LB 741 Een engel roept de oude man, couplet 1 en 2  
 
Overweging/preek: 
 
Muziek  
 
Lied: (gemeentezang) 
LB 444 Nu daagt het in het oosten 
 
Collecte:  aankondigingen door diaken: bloemengroet en  
                                                               collectebestemmingen       
                collecte (met muziek) 
  
Gebeden:  - dankgebed  

- voorbeden  
Acclamatie: LB 368b Dauw hemel, wolken regen heil. 
- stil gebed  
- Onze Vader 

 
Slotlied: (gemeentezang) 
LB 426 God zal je hoeden 
 
Zending en zegen: gezongen amen  


