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Liturgie derde adventszondag 16 december 
2018 Oostvoorne 

 
 

 
 
Voorganger:  Ds. Piet Schelling 
Organist: Jolanda Zwoferink 
Combo:  Eljakim o.l.v. Flora de Waard-van der Spek 
 

 
 ‘Wat moeten wij doen?’ 

 
 
 
Orgelspel 
 
Welkomstwoord 
 
Aansteken van de derde adventskaars 
 
Zingen kaarsenlied (tekst: Elisabeth van der Brun; melodie: Lied 444) 
 
Een derde kaars gaat stralen, 
wij wachten met geduld 
en horen in verhalen 
hoe God zijn woord vervult. 
 
Woord van bemoediging en drempelgebed 
 
Zingen Psalm van de zondag: Lied 87:1 en 4 
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Zij 

zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: 'In u zijn al onze fonteinen'. 
 
Advent: dromen van vrede 
 
Combo: ‘I have a dream’  
 
Vertaling: 
 
Ik heb een droom  
voor de hele mensheid,  
dat wij waarheid en waardigheid zullen kennen, 
dat vrede op aarde werkelijkheid wordt. 
En dat wij op een dag hand in hand zullen staan. 
 
Ja, ik heb een droom,  
een droom voor alle mensen in de wereld: 
van vrede, hoop en vrijheid.  
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Ja, ik heb een droom. 
 
Ik heb een droom,  
een droom voor de hele mensheid,  
dat we eens zullen weten 
dat echte vrede komt,  
wanneer we delen,  
wanneer wij leren hoe te zorgen voor elkaar. 
 
Ja, ik heb een droom,  
Een droom voor alle mensen in de wereld: 
dat er vrede, hoop en vrijheid zal komen. 
Ja, ik heb een droom. 
 
Ik droom dat alle naties feest zullen vieren,  
dat alle angst verdwenen is. 
Dat wij onze stemmen eensgezind zullen verheffen 
en een lied van vrijheid zingen. 
 
Ik heb een droom,  
een droom voor iedereen,  
dat hoop zal schitteren als een morgenster. 
En dat dat wij, in de nieuwgekomen dag,  
met de gehele mensheid in goede harmonie zullen leven. 
 
Ja, ik heb een droom,  
een droom voor alle mensen in de wereld: 
dat vrede, hoop en vrijheid zullen zegevieren. 
Ja, ik heb een droom. 
 
 
 
Adventsproject – thema derde advent: ‘Ik geloof in vrijheid’ 
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Projectlied voor de derde advent: 

 
 
Een oude profeet zingt vrolijk zijn lied: 
De Heer maakt een einde aan je verdriet. 

 
Zo gaan wij op weg, op met het licht. 
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht. 
 

Hierna gaan de kinderen naar de kinderkerk 
 
Groet: Voorganger:  De Heer zij  met! 
 Allen:   ook met u zij de Heer! 
 
Combo zingt het gebed om de aanwezigheid van de Geest: 
‘Let peace of God God reign’ 
 
Vader van alle leven, 
Houd mij dicht bij U. 
Omring mij als ik door het leven ga 
En laat Uw vrede regeren. 
Heilige Geest, vervul mij, 
Leer mij uw waarheid kennen. 
U bent mijn troost. 
Geef mij de kracht om het opgeheven hoofd 
Door U en voor U te leven. 
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Vader, mijn God, ik aanbid U, 
heel mijn hart is op U gericht. 
Neem mijn leven in uw hand, 
hoed mijn ziel en mijn verstand 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
  
Heilige Geest, U mijn Trooster, 
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. 
Heer, uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
O, laat uw vrede heersen in mijn hart. 
  
Refrein: 
Heer, ik verlang zo naar meer van U, 
vul mijn gedachten tot eer van U. 
Jezus, mijn redder, reinigt U mijn ziel 
en stort nieuw leven uit door uw Geest. 
Leg uw kracht op mij, 
uw liefde die geneest 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
  
Heilige Geest, U mijn Trooster, 
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. 
Heer, uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
O, laat uw vrede heersen in mijn hart. 
  
(Refrein 2x) 
  
En stort nieuw leven uit door uw Geest. 
Leg uw kracht op mij, uw liefde die geneest, 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
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en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
Gedachten bij de lezing en het thema…. 
 
Zingen: Lied 440:1 en 3 
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Wees onbezorgd, gij armen, 
aan kinderen gelijk; 
in koninklijk erbarmen 
maakt God u groot  en rijk. 
Hij die het veld bekleedt, 
de vogelen kan spijzen, 
Wil ook zijn kind bewijzen 
dat Hij zijn noden weet. 
 
Lezing uit de Profeten: Sefanja 3:14-20 
 
Jubel, vrouwe Sion, 
zing van vreugde, Israël, 
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! 
De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan 
en je vijand verdreven. 
De HEER, de koning van Israël, is in je midden, 
je hebt geen kwaad meer te vrezen. 
Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: 
‘Wees niet bang, Sion! 
Laat de moed niet zinken!’ 
De HEER, je God, zal in je midden zijn, 
hij is de held die je bevrijdt. 
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, 
in zijn liefde zal hij zwijgen, 
in zijn vreugde zal hij over je jubelen. 
Alle treurenden zal ik bijeenbrengen, 
verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. 
Hun vernedering drukte zwaar op de stad. 
In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers, 
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de kreupelen zal ik redden, 
de verstrooiden bijeenbrengen. 
En hen die in de hele wereld werden veracht 
zal ik met eer en roem overladen. 
In die tijd breng ik jullie terug.  
Ik zal jullie verzamelen, 
je zult met eer en roem overladen worden 
door alle volken op aarde. 
Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede 
keer  
– zegt de HEER. 
 
Combo: ‘Hosanna’ – een welkomstlied voor de Messias 
 
Vertaling: 
 
Lof komt op, ogen wenden zich tot U, 
Wij keren ons naar U.  
Hoop is bewogen, harten verlangen naar U.  
We verlangen naar U.  
 
Als we U zien,  
vinden we kracht om de dag tegemoet te zien,  
In Uw aanwezigheid worden al onze angsten weggespoeld. 
 
Hosanna, Hosanna!  
U bent de God die ons redt.  
Alle lof waardig.  
 
Hosanna, Hosanna!  
Kom, kom langs,  
We verwelkomen U hier, Here Jezus  
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Hoor het geluid van harten die naar U terugkeren.  
Wij keren ons naar U,  
In uw koninkrijk worden gebroken levens nieuw gemaakt.  
U maakt alle dingen nieuw.  
 
Lezing uit het Evangelie: Lucas 3:7-9 
 
Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om 
zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft 
jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende 
oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven 
waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben 
Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze 
stenen kinderen van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt 
al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen 
goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur 
geworpen.’ 
 
Zingen: Lied 463:1, 2 en 5 
 
Lezing uit het Evangelie: Lucas 3:10-17 
 
De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 
Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet 
delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet 
hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te 
laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten 
wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat 
jullie is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen: 
‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie 
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mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, 
neem genoegen met je soldij.’ 
 
Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of 
Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei 
tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt 
iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed 
genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij 
zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij 
houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, 
het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf 
in onblusbaar vuur verbranden.’ 
 
Zingen: Lied 456b:5 en 6 
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Preek – motto: ‘Wat moeten wij doen?’ 
 
Combo: ‘Wie ben ik?  
 
Dankzegging en voorbeden 
 

a) Voorganger: Dankzegging 
b) Combo: ‘Gebed’ 
c) Voorganger: voorbeden. 

 
Collecten 
 
Slotlied: ‘Wie kan er zonder dromen’ (tekst: Piet Schelling; 
melodie: ‘De winter is vergangen’) 
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Wie kan er zonder dromen 
in deze wereldtijd 
van blijven, gaan en komen, 
vervuld van vrees en strijd. 
De mensen zijn verstoken 
van vreugdevol bestaan, 
hun leven is gebroken 
en dromen zijn vergaan. 
 
Eens zal  de dag verschijnen 
waarop de vrede wint; 
geen angst meer op de pleinen, 
het goede wordt bemind. 
Wij kijken naar die toekomst 
waar God zijn goedheid toont; 
een toekomst vol met dromen 
waarin de vrede woont. 
 
Wegzending en zegen – beantwoord zingend met Amen… 
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