
 

Adventskerk Zwolle Zuid, Eerste zondag van Advent 
1 december 2019 9:30 uur - ‘Wie maakt het licht’? 
 

 

INTREDE 
Inleidend orgelspel 
Woord van welkom 
De twee kaarsen op de tafel, die verwijzen naar Woord en Wereld worden 

aangestoken met licht van de Paaskaars 
 

Stilte 
In de stilte bereiden we ons voor op deze dienst. In de consistorie bidt de 
ouderling om een zegen over deze dienst 
 

De gemeente gaat staan bij het voorspel van het aanvangslied 
Zingen Psalm/Lied 25: 1 en 2 ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’  
 

Bemoediging en drempelgebed 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: …drempelgebed… 
 Wijs ons telkens op uw Licht 
 en zegen ons met vrede. 
g: AMEN. 
De gemeente gaat zitten 
 
De eerste Adventskaars wordt aangestoken terwijl we zingen 
(tekst: Geertje de Vries/melodie: Lied 444/bron: Bonnefooi) 

 
Een wereld vol van donker 
wacht op een spoor van licht. 
Vanuit de hemel vonkt er 
een ster, een goed bericht. 

De kaars die wij ontbranden 
wijst ons een lichtend spoor: 
hier en in alle landen 
breekt Gods bevrijding door.  

 

 

Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN 
 

Gebed van de zondag 
 

Zingen ‘Geef licht!’ Projectlied Advent en Kerst 2019 
(tekst: Erik Idema/melodie: Gerard van Amstel/bron: Kind op Zondag 2019) 

 
1. In het donker van de nacht 
zingt de hemel mensen voor. 
Zie het licht en geef het door. 
Zo geeft God je levenskracht. 
 

Refrein: 
Geef licht, geef licht! 
Je krijgt het gratis, niet voor niets, 
zorg dat iedereen het ziet. 
 

2. Micha is profeet van God 
en hij zegt: ‘Zo kan het niet! 
Jullie doen elkaar verdriet. 
Zo maak je de stad kapot.’ 
 

Refrein: 
Geef licht, geef licht! 
Je krijgt het gratis, niet voor niets, 
zorg dat iedereen het ziet. 

Tijdens het naspel komen de kinderen naar voren  



- 2 - 
Aandacht voor het Adventsproject ‘Geef licht’ 
De kinderen gaan vervolgens naar hun eigen ruimte 
 

RONDOM HET WOORD 
Profetenlezing Micha 2 door twee stemmen, kort ingeleid 
Zingen  Antwoordpsalm Lied 12: 1 t/m 5 ‘Breng redding, Heer’ 
Evangelielezing Matteüs 24: 42-44 
Lofprijzing  Lied 339a (staand) ‘U komt de lof toe’ 
 
Verkondiging 
 

Orgel(voor)spel 
Zingen  Lied 462: 1 t/m 4 ‘Zal er ooit een dag van vrede’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
Pastorale en diaconale mededelingen 
Gedachtenis eindigend met Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
 

Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Gezongen Onze Vader Lied 369b 
 
 

Inzameling van de gaven 
1ste rondgang: Het werk van de diaconie 
2de rondgang: Het kerkelijk leven in de PGZ 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied   Lied 439: 1 en 2 ‘Verwacht de komst des Heren’ 
 

Zending en zegen 

 
 
Uitgangscollecte: Jeugddiaconaat 
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken 
en elkaar te ontmoeten. Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact op 
met de voorganger of stuur een mailtje aan raaderedienst@adventskerk.nl 
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