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Orgel: ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ (BWV 659, J.S. Bach) 

Improvisatie over liederen voor Advent 

 

Repetitie nieuw lied 

 

Welkom en aansteken van de kaars  

 

Aanvangslied (staande): Liedboek 24: 1, 2 en 3 

 
 

2. Wie is de mens die op zal gaan 

en voor Gods heilig aanschijn staan? 

Wie mag de tempel binnentreden? 

Wie niet op loze wijsheid bouwt, 

zijn hart en handen zuiver houdt 

van kwade trouw en valse eden. 

 

3. God is hem zegenrijk nabij, 

in 't recht des Heren wandelt hij, 

de God des heils zal hem verblijden. 

Een nieuw geslacht gaat op in 't licht 

en zoekt des Heren aangezicht, 

Jakob, het volk dat Hij zal leiden.  

 

Votum en groet 

Onze hulp is in de naam van de Heer 

Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

En die niet loslaat het werk van zin handen. 

Genade zij u en vrede 

Van God onze Vader 

En van Jezus Christus, de Heer. 

Amen. 
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Antwoordlied  

 
(Gemeente gaat zitten) 

 

Bijbellezing Jesaja 60: 1 – 3  
1Jeruzalem, wees niet langer bedroefd. Laat het licht over je schijnen, het licht 

van de Heer. Hij komt naar je toe als een stralende zon. 2Alle volken leven in het 

donker, de hele aarde is zo donker als de nacht. Maar over jou schijnt het licht 

van de Heer. 

Iedereen ziet dat stralende licht. 3De volken en hun koningen, ze komen allemaal 

naar je toe, Jeruzalem. Ze volgen allemaal dat stralende licht, ze willen allemaal 

naar die schitterende stad. 

 

Zang: ‘The Messiah’ (Georg Friedrich Händel) 

8. Recitative 

Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name 

Emmanuel, God with us. 

(Isaiah 7: 14; Matthew 1: 23) 

 

9. Air 

O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high mountain. O 

thou that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength; lift it 

up, be not afraid; say unto the cities of Judah, behold your God! 

(Isaiah 40: 9) 

 

Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. 

(Isaiah 60: 1) 
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Verootmoediging 

Eeuwige God, 

Wij mensen voelen ons vaak terneergeslagen. Zijn er dingen in het leven die 

moeilijk zijn. Zijn we verdrietig over wat ons of de onzen overkomt. Weten we 

niet hoe we verder moeten. Durven we niet op te staan, maar zitten we stil in een 

hoekje en laten we het leven maar over ons heen komen. 

Geef ons dan kracht om op te staan. 

Geef ons het zicht op uw licht. Uw licht dat ons levenspad verlicht. 

Dat nieuwe wegen wijst, wanneer wij ze niet meer dreigen te zien. 

Licht, dat ons een heel nieuw perspectief geeft. 

Dat hoop brengt, wanneer we wanhopen. 

Dat troost geeft, wanneer we verdrietig zijn. 

Dat ons weer tot leven roept, wanneer we doodsbenauwd zijn. 

 

Geef het ons, dat we dat licht zien. 

Dat we uw roepstem horen. 

Dat we weten, dat we niet voor niets hopen. 

 

Wees zo met ons, dit uur, deze dag, ons hele leven. 

Amen. 

 

Liedboek 442 
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2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

Bijbellezing Lucas 1: 26 – 38  
26God stuurde de engel Gabriël naar Nazaret, een stad in Galilea. Elisabet was 

toen zes maanden zwanger. 27-28De engel ging naar Maria, een jonge vrouw die 

zou gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning David. 

De engel zei tegen Maria: ‘Ik groet je, Maria. God heeft jou uitgekozen. Hij zal 

bij je zijn.’ 29Maria schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat 

hij bedoelde. 
30Toen zei de engel tegen Maria: ‘Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je 

uitgekozen voor iets moois. 31Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je 

moet hem Jezus noemen. 32-33Jezus zal heel belangrijk zijn, hij zal Zoon van de 

allerhoogste God genoemd worden. En God, de Heer, zal hem koning maken, 

net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël 

zijn. Aan zijn macht komt geen einde.’ 34Maria zei tegen de engel: ‘Maar ik 

slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden?’ 35De engel 

antwoordde: ‘De heilige Geest zal bij je komen. En door de kracht van de 

allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw kind bij God horen, 

en zal hij Zoon van God genoemd worden. 36Ook je familielid Elisabet krijgt een 

zoon. Iedereen dacht dat zij geen kinderen kon krijgen. Maar nu is ze al zes 

maanden zwanger, terwijl ze toch al oud is. 37Voor God is alles mogelijk!’ 
38Maria zei: ‘Ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ 

Toen ging de engel weg. 
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Lied: ‘Of the Fathers heart begotten’  

1(alt), 2(allen), 3(alt), 4(allen), 5(alt), 6(allen) 

 

 
 

2. Alles heeft dit woord geschapen. 

Toen het klonk verscheen het licht,  

kregen aard’ en hemel namen  

en de mensen een gezicht,  

werd aan al wat groeit en ademt  

heil en zegen toegedicht,  

deze dag en alle dagen. 
 

3. En dit woord is vlees geworden,  

kreeg gestalte in een mens,  

om te doen wat was gesproken  

als Gods diepste hartenwens:  

dat de wereld zou geloven  

in een toekomst onbegrensd,  

deze dag en alle dagen.  
 

4. In Maria uitverkoren  

is dit woord als zaad gelegd,  

om de vrucht ook te voldragen  

die vanouds was toegezegd,  

om als levensbrood te dienen  

voor ons mensen onderweg  

deze dag en alle dagen.  
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5. Aard en hemel en rivieren,  

bergen, vasteland en zee,  

nacht en dag, laat van u horen,  

schepping in uw barenswee:  

in het kind dat is geboren  

deelt God zelf zich aan ons mee,  

deze dag en alle dagen  
 

6. Geef dan, engelen daarboven,  

ons dit hemelse akkoord!  

Alle mensen hier beneden,  

zing uw lofzang om dit woord,  

dat Gods hart heeft uitgesproken  

in een liefde ongehoord,  

deze dag en alle dagen.  

 

Preek 

Daar zaten we, beste mensen, afgelopen zomer. André Meiresonne en ik. We 

hadden onszelf als taak gesteld om de boodschap van het remonstrantse geloof in 

een aantal postertjes samen te vatten. Wat was nu de essentie van wat wij hier in 

deze kerk doen? Waarom zouden mensen bij ons komen? Wat hebben we nu 

eigenlijk te zeggen, tegen een wereld die nog wel iets van het christendom weet, 

maar bepaald niet veel. Hoe konden we een poster maken – toen wisten we nog 

niet dat de posters amper te zien zouden zijn nu het voorplein gerestaureerd wordt 

– die zou maken dat de hoofden van voorbijgangers zouden omdraaien en dat ze 

langslopend nog eens zouden nadenken over onze boodschap. 
 

Rise and shine staat vanmorgen centraal. 
 

Laat ik de boodschap eerst kort samenvatten, daarna zal ik het drie delen 

uitgebreider vertellen. Maar als u nu even oplet, kunt u daarna even rustig 

wegdromen. 

Voor vandaag gaat de boodschap over zien, opstaan en stralen. Dat is wat bij ons 

past. Er overkomt ons iets, we reageren er op en we laten het zien. In die drie 

begrippen is de kern van het Evangelie samen te vatten. 
 

Zie daar de drie delen van vanmorgen: 

 

1. Zien 

2. Opstaan 

3. Stralen 

Maar daarna ben ik nog niet klaar en voeg ik voor de verandering eens een vierde 

deel toe. Dat deel is getiteld: Wat hebben wij daaraan? Daarin wil ik alles met 
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elkaar verbinden. Althans: dat ga ik proberen. Misschien zal straks blijken dat het 

gelukt is. Ik hoop het maar. En anders is het vanmiddag aan u om van het geheel 

chocola te maken! 
 

1. Zien 

De profeet Jesaja wordt vaak gelezen in de tijd van advent. Hij is een ziener aan 

wie het opvalt dat de wereld in verandering is. De tijd van de ballingschap komt 

tot een einde. Er breekt iets door. Een nieuwe wereldorde. Een nieuwe plek voor 

het volk Israël. Een nieuwe kijk op alles. Daarom lezen we zo graag Jesaja in deze 

periode van Advent. Want gaat het daar ten diepste niet om? Er gaat wat gebeuren. 

Het kind dat zo aan God deed denken, zal in Bethlehem geboren worden. Er breekt 

iets werkelijk nieuws aan. Mensen zullen een nieuwe kijk krijgen op wat ze 

geloven. Het goddelijke breekt op de een of andere manier in onze wereld in. 

Wordt concreet. Wordt tastbaar. Ligt even later als een huilende baby in een 

voederbak. Zo concreet en tastbaar als je maar zou denken. Je kunt het goddelijke 

horen, ruiken en voelen. Zo dichtbij is het. Als een baby in een wieg. Als een mens 

die in ons midden staat. 

Zo lazen de eerste christenen deze oude profeet. Deden ze hem daarmee recht? 

Ongetwijfeld niet. Hij had meer een politieke boodschap. Zijn Davidszoon was 

een letterlijke koning. U weet wel, iemand die macht heeft, niet zo’n christelijke 

Messias die pas door het lijden heen een belangrijke rol had. Maar goed, die eerste 

christenen zagen licht in wat de oude profeet schreef. 
 

Jesaja vertelt over het licht dat zal schijnen over het volk. Het licht als beeld van 

opnieuw ontwaken. Van nieuwe perspectieven. Van het doorbreken van de 

verdrietigheid van de duisternis. Het licht van de nieuwe kansen.  
 

Het gekke van mensen die visioenen zien, is dat ze dat doen ver voordat andere 

mensen wat zien. Ze zien wat, terwijl anderen denken, zou er wel wat gebeuren? 

Ik zie het nog niet. Maar Jesaja ziet licht dagen aan de horizon en hij wordt 

enthousiast. 
 

2. Opstaan 

Het zien van het licht leidt tot een oproep. Wie het licht eenmaal gezien heeft, kan 

er niet zomaar aan voorbij gaan. Wie ’s ochtends gewekt wordt door het licht, kan 

moeilijk blijven liggen. Het licht daagt ons uit. Het zonlicht roept ons op om in 

beweging te komen. Om op te staan.  

Zien en doen horen bij elkaar. Zoals geloven en doen bij elkaar horen. Wie 

eenmaal ergens door is aangeraakt, kan niet zomaar blijven zitten alsof er niets is 

gebeurd.  
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Bij Jesaja is het de hele wereld die in beweging komt, wanneer het licht van God 

gaat stralen. In het Evangelie komen herders in beweging als ze het hemelse licht 

bij de engelen zien en ze gaan op zoek naar het kind in de voederbak. Ook de 

wijzen uit het Oosten komen in beweging. Ze zien een ster, ze staan op en ze gaan 

op pad. 

Maria wordt aangesproken door een engel en langzamerhand gaat haar het licht 

dagen dat er iets bijzonders te gebeuren staat. Natuurlijk: dit alles vindt plaats in 

een wonderlijke context waarin wij vaak afhaken. Wat een gedoe van zo’n 

maagdelijke geboorte. Hoe kan dat nu allemaal, nu Maria zegt dat ze nog niet aan 

seks doet? 

Maar het kwartje valt uiteindelijk snel. Maria reageert als ze het ziet. Mij 

geschiede naar uw woord. Laat mij maar mijn rol spelen, die mij toebedeeld is. 

En zo zal ze moeder worden van het kind dat later als Jezus Christus bekend staat. 

Natuurlijk is dat een gewoon kind van Jozef en Maria. Natuurlijk is daar geen 

wonder geschied, anders dan dat elke geboorte van een kind natuurlijk een 

ongelofelijk Godswonder is. Maar het verhaal vertelt ons wel, wat er gebeurt als 

het licht doorbreekt. Dan neem je er een actieve rol in. Dan komt het niet alleen 

over je heen, dan gaat het niet alleen aan je voorbij. Dan krijg je er een rol in. In 

de Bijbelse taal: dan sta je op. 
 

3 Stralen 

Als het om je heen begint te stralen, dan ga je zelf natuurlijk ook stralen. Als je 

iets ziet gebeuren, als je opstaat en zelf je rol pakt, dan ga je iets uitstralen. 

Daarover gaat het in dit derde deel. Jesaja brengt een boodschap aan het volk. Het 

volk reageert. Het volk staat op. Maar daarna straalt het volk het uit. De boodschap 

wordt ook hun boodschap. Ze laten zien waar ze staan. 
 

Zo is het ook met Maria. Ze hoort de boodschap, ze reageert erop door die te 

aanvaarden. Daarop gaat ze stralen. Als de engel vertrokken is, we lazen het 

vervolg niet, gaat ze op pad naar haar nicht Elisabeth die ook zo iets bijzonders 

heeft meegemaakt. De twee zwangere dames stralen het uit. In hen bevinden zich 

de profeet en de Messias. Twee vrouwen die al het enthousiasme van het goede 

nieuws van Gods nieuwe werkelijkheid symboliseren. Ze stralen het uit. Ze laten 

letterlijk zien wat hun verwachting is.  

 

4. Wat hebben wij daaraan? 

Hiermee kom ik tot het laatste deel, voor vandaag eens een vierde deel. Namelijk 

de vraag wat dit allemaal betekent. Tot nu toe is het allemaal lekker historisch 

geweest. Ver weg in het verleden. En het is allemaal misschien reuze interessant, 

maar eigenlijk raakt het ons niet. Zo is het soms ook met het hele verhaal van 
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advent. Als advent niet meer is dan het navertellen of het naspelen van de 

verwachting die leefde voor Kerstmis, dan wordt het allemaal weinig spannend. 

Dan beseffen we best, dat het elk jaar weer kerst wil worden. Nog drie weken en 

we zitten weer, al dan niet gezellig, met de hele familie aan het kerstdiner. Maar 

wat zegt het ons dan eigenlijk, als het niet meer is dan een jaarlijkse herhaling van 

zetten. 
 

Nu komt in beeld, wat André en ik bedoelden toen we deze poster maakten. 

Namelijk dit: deze drie beelden van zien, opstaan en stralen, zijn het beeld van 

hoe je als mens in het geloof kunt staan. Hoe deze drie elementen telkens weer 

terugkeren en uiteindelijk ons geloof bepalen. Hoe wij mensen iets kunnen doen 

met het verhaal dat we hebben gehoord. Hoe het voor ons gaat leven en betekenis 

krijgt. 
 

Want – u heeft het mij al veel vaker horen zeggen – de piëtisten hadden gelijk. Al 

was Jezus duizend maal in Bethlehem geboren en niet in mijn hart, ik was toch 

verloren. Advent en Kerst worden voor ons pas relevant als wij ons er iets bij 

kunnen voorstellen. Als het in ons leven zin krijgt. Als het ons zin in het leven 

geeft. Als we opstaan en als we gaan stralen. Eerder is het allemaal leuk, gezellig, 

allemaal goed en wel, tot je dienst, maar schiet je er toch helemaal niets mee op. 
 

De vraag is dus eigenlijk: waar zien wij eigenlijk het licht stralen? Durven wij op 

te staan, als we aangeraakt zijn door dat licht. En als dat eenmaal gebeurd is, gaan 

wij dan ook stralen?  

Is de boodschap van het geloof voor ons iets actueels? Ervaren we wat om ons 

heen, in de mensen die we ontmoeten? Zien we licht doorbreken in duistere 

situaties? Of zijn we sombere doemdenkers, die de wereld alleen maar op een 

eindje zien lopen? De verleiding tot het laatste is natuurlijk groot. Al denk je 

alleen maar aan het milieu. Of kijk je naar de wereldpolitiek, waarin de vrede toch 

niet echt dichterbij wil komen. Of als je kijkt naar wereldleiders die amper verder 

kunnen kijken dan hun door God gegeven land of Empire dat allang voorbij is.  

 

Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook allerlei tekenen van hoop. Mensen, jongeren 

die het opnemen voor de heelheid van de Schepping. Politici die wel hun 

verantwoordelijkheid nemen, ook al raken ze er niet populair van.  

Maar nog belangrijk is natuurlijk of je licht ziet om je heen. Licht van mensen die 

naar elkaar omzien. Warmte van mensen die elkaar dragen, ook door de moeilijke 

dagen van het leven heen. Mensen die de hoop niet loslaten, ook als vasthouden 

soms best lastig is. 

Is er misschien in ons eigen leven iets, dat ons hoop geeft of kracht. Dat licht en 

warmte uitstraalde, toen we het zo nodig hadden.  
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Eerlijk gezegd, geloof ik dat de meesten van ons dat wel hebben meegemaakt. 

Momenten dat we, ondanks alles, de kracht kregen om op te staan. De warmte om 

zich te verwarmen, terwijl het daarvoor kil was. 
 

Advent gaat niet om een paar kaarsen die we aansteken. Kerst gaat niet om een 

romantisch plaatje van een baby in een voederbak. Omdat wat er toen gebeurde, 

mensen die lichtzagen, die Gods werkelijk in hun leven ervoeren, nog steeds elke 

dag kan gebeuren. Als we er voor open staan. Als we ons best doen om het te zien. 
 

Het is de vraag wat we om ons heen zien, wat we in onszelf voelen gebeuren. En 

uiteindelijk of er wat mee kunnen doen. Of we zelf kunnen opstaan en dan kunnen 

stralen. 
 

Niet uit triomfalisme omdat we het allemaal zo goed weten. 

Wel omdat we ons werkelijk aangeraakt voelen en daaruit willen leven. 

Niet om anderen te bekeren. Dat zal allemaal wel. 

Wel omdat ons iets overkomen is, dat ons enthousiast maakt. 
 

Daar gaat het om, als het licht van advent doorbreekt. Dat we tegen onszelf en 

tegen anderen durven te zeggen: je mag er zijn. Het licht straalt voor jou en voor 

mij. Het geeft ons zin in het leven. Het geeft het leven zin 
 

Rise and shine. 

Daar gaat het om. 

Dat wij het licht durven te herkennen. Dat we durven op te staan en dan 

uiteindelijk zelf schijnen, al is het maar als een klein kaarsje, brandend in de nacht. 

Amen. 

 

Stilte 

 

Zang: Gebet’ (tekst Eduard Mörike, muziek Hugo Wolf) 
 

Herr! schicke, was Du willt, 

Ein Liebes oder Leides; 

Ich bin vergnügt, dass Beides 

Aus Deinen Händen quillt. 

 

Wollest mit Freuden 

Und wollest mit Leiden 

Mich nicht überschütten! 

Doch in der Mitten 

Liegt holdes Bescheiden. 

 

Heer, beschik wat u wilt,  

Iets heuglijks of verdrietigs   

Ik ben verheugd dat allebei 

Uit uw handen voortkomt. 

 

Wilt u met vreugde 

En wilt u met lijden 

Mij niet overladen.   

Doch daartussenin  

Ligt een genadig lot. 

Vert.: DolfvW-RemoRdam 
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Afkondigen overlijden  

 

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 

Eeuwige God, 
 

Om licht zijn we samengekomen 

Licht in donkere dagen 

Licht op onze levensweg. 
 

Om warmte zijn wij gekomen 

Warmte voor koude handen 

Warmte die de kou verjaagt. 
 

Om blijheid zijn wij gekomen 

Blijheid om het feest dat komt 

Blijheid met mensen om ons heen. 
 

Om troost zijn wij gekomen 

Troost als het feest niet komt 

Troost om gemis. 
 

Om uw licht zijn wij gekomen. 

Wees met ons, o God, wanneer we u in de stilte bidden. 

Bidden om wat onszelf dwars zit. 

Bidden, omdat we ons zorgen maken voor onze medemensen. 

Bidden, omdat we ons zorgen maken over onszelf. 

Luister naar ons, o God, als we bidden in de stilte. 

[…] 

 

Samen met heel uw kerk bidden wij met de woorden van Jezus: 
 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd; 

Uw Koninkrijk kome; 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

En vergeef ons onze schulden, 

Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven; 

En leid ons niet in verzoeking, 

Maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

En de kracht en de heerlijkheid 

In eeuwigheid. Amen. 
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Mededelingen 

 

Collecte (tijdens de dienst): ‘Stichting Bootvluchteling’ 
 

Meer dan 13.000 getraumatiseerde vluchtelingen zitten muurvast in een overvol 

kamp op Lesbos. Nog dagelijks komen er nieuwe boten aan. Stichting 

Bootvluchteling biedt dagelijks concrete en praktische hulp in 

vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos en komt in actie voor 

medische en psychische zorg. Help mee, zodat deze vluchtelingen de hulp 

krijgen waar ieder mens recht op heeft! 

 

Slotlied: (staande): ‘Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht’ 

 
 

2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 

of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 

Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn, 

jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 

 

3. Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is, 

overal op aarde zond’ en droefenis.  

Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn,  

jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 

 

Uitzending en zegen 

Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde. 

Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, 

Haar taak in deze wereld, met haar noden. 

En gaan wij dan van hier naar ons huis en onze levensopdracht, 

Onder Gods zegen. 
 

De Heer zegene en Hij behoede u. 

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 

De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Amen. 
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Gemeente antwoordt: Liedboek 978: 4 (staande) 

 
 

Collecte (bij de uitgang): Gemeente 

 

Orgel: ‘Toccata et Fuga in d’ (Johann Sebastian Bach) 


