
Orde voor de kerkdienst op zondag 4 december 2022  
in de Gasthuiskerk te Bolsward 
Thema: Verrast door Gods liefde! 
Voorganger: dominee Jur Majoor 
Ouderling van dienst: mevr. H. Attema-Haanstra 
Diakenen: Dhr. J. Postma en dhr. A. Spijksma 
Kindernevendienst: Lisanne Breeuwsma 
Bestemming van de collecten: 1e Diaconie, 2e Kerk 
Uitgangscollecte: stichting Mano a Mano 
 

 
 
Voor de dienst zingen we lied 439 
 

 



 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Intochtslied 601 : 1, 2 en 3 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan koud,  
één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder,  
aanhoudend licht dat overwint.  
Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 



Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren,  
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
 
Wij komen hier, o lieve God, 
uit naam van alle mensen. 
Wij wonen op een wereld, waar 
wij moeten leven met elkaar 
en ieder vrede wensen. 
De zorgen, het verdriet 
van wie geen licht meer ziet; 
de dood slaat steeds weer toe; 
zo hopeloos en moe 
zijn velen op de aarde, Heer. 
Voor hen roepen wij telkens weer: 
Heer ontferm U, 
Heer, ontferm U toch! 
 
Wij bidden hier, o lieve God 
uit naam van al die kleinen, 
dat niet de hoop verloren gaat, 
’t geloof, dat U dicht bij hen staat, 
geen liefde zal verdwijnen. 
De oorlog, die hier woedt 
en mensen vluchten doet − 
de honger, die men lijdt, 
het kind, dat eenzaam schreit. 
Voor wie niet meer kan bidden, Heer, 
voor hen roepen wij telkens weer: 
Heer ontferm U, 
Heer, ontferm U toch! 
 



Zo roepen wij, o lieve God: 
ontferm U over allen. 
Wij weten dat elk mensenkind 
die bij U de rechte vrede vindt, 
niet uit Uw hand zal vallen. 
Vergeef ons, als ook wij 
Uw Naam vergeten zijn, 
en niet meer weten hoe 
te leven naar U toe. 
Maar uw barmhartigheid is meer 
dan onze liefdeloosheid, Heer: 
Heer ontferm U, 
Heer, ontferm U toch! 
 
Lied 440 : 1 en 4 

 
 



 
 
De tien geboden in gewone taal 
 
God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de Heer jouw God en Vader, 
die je bevrijd heeft en in een nieuw Koninkrijk heeft gezet. 
 
1. Je zult Mij op de eerste plaats zetten in je leven. 
 
2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan ik je leven leiden.  
 
3. Je zal niet zomaar de Naam van God doelloos gebruiken.  
 
4. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je 
aandacht 
    op God. Op deze manier kun je genieten van rust en ontspanning, net als God    
    deed op de zevende dag toen Hij de Schepping gemaakt had.  
 
5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben.  
    Vrede tussen ouders en kinderen is een zegen. 
 
6. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden. 
 
7. Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk. 
 



8. Je mag op geen enkele wijze iets stelen.  
 
9. Spreek altijd de waarheid.  
 
10. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander 
 
Zo dat waren de Tien Geboden in gewone taal.  
En nu is de uitdaging om hier naar te gaan leven! 
 
Zingen lied 887 : 1, 2 en 3 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Gebed om het licht van de Heilige Geest 
 
Gesprek met de kinderen 
 
 
 
 



Aansteken van de tweede adventskaars 
 
Een kind leest: 
 
Twee kaarsen als een teken, 
Als lichtjes in de nacht. 
Zo laat God aan ons weten: 
Ik geeft je nieuwe kracht. 
 

 
 
 
Zingen op de melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’, LB 469 
 

 

 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 



 
Ik prijs, ik zing, ik loof de Heer, 
ik lach, ik spring, geef God de eer. 
God ziet mij, ook al ben ik klein. 
Hij zal er altijd voor ons zijn. 
 
Zo doet God wat Hij heeft beloofd, 
Hij zorgt voor wie in Hem gelooft. 
en nooit vergeet Hij wat Hij zei: 
waar jij ook bent, ik ben erbij. 
 

De kinderen en de tieners gaan naar hun nevendienst 

We lezen uit de bijbel Lucas 1 :  26 - 38 

Aankondiging van de geboorte van Jezus 
26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in 
Galilea, 27 
naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een 
afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28 
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de 
Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich 
af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees 
niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 
Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus 
noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden 
genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33 
Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn 
koningschap zal geen einde komen.’ 
34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen 
gemeenschap met een man.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over 
je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. 
Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van 
God. 36Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar 
hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde 
maand van haar zwangerschap, 37 
want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er 
met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 
 
 
 
 
 



Zingen op de wijze van lied 473 
 
Maria de geliefde, de moeder van de Heer, 
zij, die nog jong en maagd is, gelooft het zondermeer: 
God maakt een nieuw begin 
Het zal in haar beginnen, het goddelijk gezin. 
 
Van moeders wil ik zingen, van moeders van de Heer. 
Zij brengen in verhalen, verrassend soms een keer. 
Zo kiest de goede God, 
de weg van vele vrouwen voor ’t keren van het lot. 
 

Verkondiging 

 
Zingen lied 157a : 1 en 2 
 

 



 

We zingen als belijdenis van ons christelijk geloof: 
op de melodie van 840 
 
Ik geloof in mijn God als de kracht, 
die het licht ontsteekt, waar het duister is, 
die weer glans aanbrengt, waar geen luister is, 
die een vuurvlam is in de nacht. 
 
Ik geloof in mijn God als de bron, 
van waaruit alles leeft wat geboren is, 
die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is, 
die het woord sprak, waarmee het begon. 
 
Ik geloof in mijn God als het doel 
van de voeten die hier op de aarde staan, 
van de dromen die door alle landen gaan, 
van de zoektochten van het gevoel. 
 
Ik geloof in mijn God als de Stem, 
die de wereld naar toekomst en vrede leidt 
en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid, 
van geloof, hoop en liefde door Hem. 
 
Alfred C. Bronswijk 
 

Pastorale mededelingen 



Dankgebed, voorbeden stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

Collecten 

De kinderen en tieners komen terug  

en ook de allerkleinsten worden uit de oppasdienst gehaald 

Slotlied 

 
 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 
 
Wegzending en Zegen 
 

 


