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Aansteken van de eerste adventskaars  

 
 

Begroeting  

 

Aanvangslied: Gezang 280 : 1,2,3  

 

Gemeente:  

De vreugde voert ons naar dit huis  

waar ‘t Woord aan ons geschiedt.  

God roept zijn Naam over ons uit  

en wekt in ons het lied.  

 

Cantorij:  

Dit huis van hout en steen, dat lang  

de stormen heeft doorstaan,  

waar nog de wolk gebeden hangt  

van wie zijn voorgegaan,  

 

Gemeente en Cantorij:  

dit huis, dat alle sporen draagt  

van wie maar mensen zijn,  

de pijler die het alles schraagt,  

wilt Gij die voor ons zijn? 
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V: Onze hulp is de Naam van de HEER  
G: die hemel en aarde geschapen heeft  
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid  
G: en niet laat varen het werk van zijn handen  
 
V: Genade voor u en vrede van God onze Vader en  
van Jezus Christus de Heer.  
G: Amen.  
 
Gezang 280 : 4, 5.  
 
Cantorij:  
Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel opengaat,  
waar Gij ons met uw eng’len troost  
waar Gij U vinden laat?  
 
Gemeente en Cantorij:  
Onthul ons dan uw aangezicht,  
uw Naam, die mét ons gaat  
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad.  
 
V: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  
en in de geest van de Messias Jezus  
de enigheid van de Here God  
Hoor Israël  
de HEER is onze God  
de HEER is één en enig  
gij zult de HEER uw God liefhebben  
met geheel uw hart  
en met geheel uw ziel  
en met geheel uw kracht.  
G: Amen! 
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Gezang 280 : 6 en 7  
 
Cantorij:  
Vervul ons met een nieuw verstaan  
van ‘t Woord, waarin Gij spreekt  
en reik ons zelf als leeftocht aan  
het Brood dat Gij ons breekt.  
 
Gemeente en Cantorij:  
Dit huis slijt mét ons aan de tijd  
maar blijven zal de kracht  
die wie hier schuilen verder leidt  
tot alles is volbracht.  
 
De Gemeente gaat zitten  
 
Gebed om Gods ontferming over de nood en de schuld  
van de wereld  
 
Gezang 433 : 1 – 4  
 
Cantorij:  
Kom tot ons, de wereld wacht,  
Heiland, kom in onze nacht,  
licht dat in de nacht begint,  
kind van God, Maria’s kind.  
 
Gemeente:  
Kind dat uit uw kamer klein  
als des hemels zonneschijn  
op de aarde wordt gesteld,  
gaat uw weg zoals een held. 
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Cantorij:  
Gij daalt van de Vader neer  
tot de Vader keert Gij weer,  
die de hel zijt doorgegaan  
en hemelwaarts opgestaan.  
 
Gemeente en Cantorij:  
Uw kribbe blinkt in de nacht  
met een ongekende pracht.  
Het geloof leeft in dat licht  
waarvoor al het duister zwicht.  
 
Bevestiging van de predikant  
 
Ds. J. Borst:  
De kerkeraad van de Gemeente Stede Broec heeft Nicolaas  
Jan van Rijswijk op 7 mei van dit jaar beroepen als dienaar  
van het Woord.  
Op 24 januari 1988 werd hij in Engwierum bevestigd in het  
ambt van predikant,  
op 20 oktober 1991 tevens in Ee, Oostrum en Jouswier, en  
daarna op 24 augustus 2003 te Schiermonnikoog.  
 
Tegen de beroeping zijn geen bezwaren in gebracht, zodat  
wij hem mogen verbinden aan deze gemeente, die hem  
geroepen heeft.  
 
Wij zijn de eersten niet die in De Weg van de Belofte  
trachten te gaan, want veel getuigen gingen ons al voor.  
Tussen hoop en vrees gingen zij op weg naar het land van  
Belofte, naar een leven en samenleven in recht en  
gerechtigheid, in waarheid en vrede, op Gods aarde onder  
zijn hemel. 
 
  



6 
 

Nooit heeft het aan mensen ontbroken die al gaande de  

richting wezen: de aartsvaders en -moeders in Israël,  

Mozes en Elia, Debora en Hulda, zangers, zieners,  

priesters en profeten: allen gingen zij ons voor op die  

weg. Schuldeloos zijn ze niet gebleven, maar de HEER  

van hemel en aarde bleef hen roepen, – en zij gingen.  

 

Toen de tijd vervuld was, zond God zijn geliefde Zoon op  

de weg ons tegemoet. Hij heeft de zijnen liefgehad tot  

in de dood, zo heeft Hij de weg tot het Leven gebaand  

en Hij roept ons op om Hem daarop te volgen.  

Apostelen, evangelisten, herders en leraars, zij hebben  

getuigd dat Jezus de weg is, de waarheid, het leven  

zèlf.  

 

Om die weg al zoekend te vinden, willen wij volgelingen  

van Christus zijn, volharden in het onderwijs van de  

apostelen, in verbondenheid met de heiligen ons  

voorgegaan, in de gebeden en in het delen van brood en  

beker.  

 

Daarin gaan u dienaren voor, om de gemeente te  

bemoedigen en te onderwijzen, om de stemmen van de  

getuigen te laten spreken en tegensprekers de mond te  

stoppen, om met u de lofzang op God gaande te houden,  

en om zijn ontferming te roepen.  

 

Daarom, Nicolaas Jan van Rijswijk, die gereed staat om  

je ambtswerk op deze plaats te aanvaarden: herinner je  

altijd met dankbaarheid, dat het Christus’ eigen kudde  

is, die je wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven  

door zijn bloed; het is zijn kerk. Aanvaard dan je dienst  

met blijdschap, voed jezelf met het Woord van God,  

volhard in het gebed en vertrouw op de Heilige Geest. 
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(N. van Rijswijk staat op)  

 

Eenmaal ben je in het ambt van dienaar van het Woord  

bevestigd. Daarbij heb je uitgesproken dat je de heilige  

Schrift aanvaardt als bron van de prediking en als enige  

regel van het geloof en dat je je zult verzetten tegen al  

wat daarmee strijdig is.  

Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat je  

vertrouwelijk ter kennis is gekomen en je taak te  

vervullen volgens de orde van de Kerk.  

Nu je je ambtsbediening in de Protestantse Gemeente te  

Stede Broec zult voortzetten, vraag ik je daarom: Geloof  

je dat je in de beroeping door deze gemeente door God  

zelf tot deze dienst bent geroepen?  

 

N : Ja, dat geloof ik.  

 

En beloof je jouw ambt ook op deze plaats waardig en  

trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor  

alle mensen die de Heer op je weg brengt?  

 

N: Ja dat beloof ik.  

 

Broeders en zusters, laten wij bidden:  

God onze hemelse Vader, Uw Stem roept mensen om  

gehoor te geven aan uw Woord en elkaar daarbij te  

helpen en voor te gaan: zegen de verbintenis van deze  

gemeente en deze dienaar en geef hen de genade vrucht  

te mogen dragen voor Uw koninkrijk, bewaar hen in Uw  

vrede en vreugde, alle dagen die Gij hen samen geven  

zult. Amen.  

 

Daartoe zegene je God Drieënig,  

Vader, Zoon en Heilige Geest.  
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Tot de Gemeente:  

Gemeente, dit is uw predikant.  

Wilt u Nicolaas Jan van Rijswijk als herder en leraar in uw  

midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt?  

 

Gemeente: Ja, dat willen wij.  

 

Gezang 412 : 3, 6, gezongen door de Gemeente  

 

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!  

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.  

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,  

ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.  

U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;  

U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!  

 

Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!  

Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,  

geef dat wij bij uw komst onstraf’lijk wezen mogen:  

ontferm, ontferm u, Heer, toon ons uw mededogen!  

Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:  

zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.  

 

Gebed  

 

HEER onze God, wij danken U dat Gij ons op deze dag  

en in dit uur hebt samengebracht om Uw Woord te horen:  

wil ons daarmee onderwijzen, voeden en sterken. Breng  

daartoe nu andere stemmen in ons tot stilte, en open onze  

oren en ons verstand,  

onze harten en onze handen zodat we ter harte kunnen  

nemen wat U ons geeft en U en onze naaste daarmee  

kunnen dienen.  

Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.   
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Schriftlezing, Zacharia 14 : 4 – 9  

 

4. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die  

voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg  

in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het  

westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft  

van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft  

ervan naar het zuiden.  

5. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want  

het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult  

vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de  

dagen van Uzzia, de koning van Juda.  

Dan zal de HEER, mijn God, komen: al de heiligen met U!  

6. Op die dag zal het geschieden  

dat het kostbare licht er niet zal zijn,  

evenmin de dikke duisternis.  

7. Maar er zal één dag zijn,  

die de HEER bekend zal zijn,  

geen dag en geen nacht.  

Het zal geschieden ten tijde van de avond  

dat het licht blijft.  

8. Op die dag zal het geschieden  

dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen,  

ene helft ervan naar de zee in het oosten  

en de andere helft ervan naar de zee in het westen:  

's zomers en 's winters zal het plaatsvinden.  

9. De HEER zal Koning worden over heel de aarde.  

Op die dag zal de HEER de Enige zijn  

en Zijn Naam de enig 
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Tweede Schriftlezing Lucas 21 : 25 – 31  

 

25.  En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en  

op de aarde benauwdheid onder de volken, in  

radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.  

26. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en  

verwachting van de dingen die de wereld zullen  

overkomen, want de krachten van de hemelen zullen  

heftig bewogen worden. 27. En dan zullen zij de Zoon des  

mensen zien komen in een wolk,  

met grote kracht en heerlijkheid. 28. Wanneer nu deze  

dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef  

uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.  

29. En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de  

vijgenboom en naar alle bomen.  

30. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat  

de zomer al nabij is. 31. Zo ook u, wanneer u deze dingen  

zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van  

God nabij is.  

 

Gezang 433: 5  

 

Gemeente:  

Lof zij God in ‘t hemelrijk  

Vader, Zoon en Geest gelijk,  

nu en overal altijd  

nu en tot in eeuwigheid.  

 

Preek  

 

Gezang 342 – De Cantorij zingt vers 1 en 4  

De gemeente zingt de verzen 2,3,5 
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Inzameling van de gaven  

 

Enkele woorden van de kerkeraad  

 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Gebed des Heren 
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Zegen  

 

de HEER zegene en 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!  

 

 

Gemeente: 
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Advent  

 

Ik wacht op de Ene  

mijn ziel verwacht.  

Ik hoop op zijn woord  

mijn ziel: op de Ene !  

meer dan wachters op de morgen  

wachtend op de morgen. 

Psalm 130: 5,6 

 

‘Vol verwachting klopt ons hart’  

 

Mooi dat ‘Sinterklaas’ in de periode van advent valt, de  

vier weken voor kerst. Jammer, al die mensen die het  

geloof in hem hebben verloren! Sinterklaas lijkt meer op  

de Ene dan op alle andere goden; en dat zijn er veel,  

ook al noemen moderne mensen ze niet meer zó. Het  

bijzondere van de Ene, temidden van al die goden, is  

dat men Hem bezingt en dat men Hem verwacht.  

Dat is op zich al vreemd, want wie verwacht er in deze  

dagen eigenlijk nog iets dat toekomst opent? Van wie?  

Mensen hebben God soms afgeschaft omdat ze vinden  

dat God te vaak ‘nee’ verkoopt. Hij had de uitroeiing  

van de Joden in Europa moeten voorkomen, en die  

stakkers in Noord-Korea al lang moeten bevrijden, en in  

het persoonlijk leven erge ziekten en ongelukken  

moeten voorkomen.  

Misschien kunnen de adventsweken je helpen om op het  

spoor te komen wat je van deze God wel-, en wat je  

déze niet kunt verwachten. 
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U kunt daarvoor de vieringen bezoeken en een eerste  

verwijzing naar een spoor geef ik u bij dezen. In Psalm  

85 vragen mensen zich af, of God ons niet weer ‘levend’  

zou maken zodat ze zich over hem kunnen verblijden.  

Ze leven wel, maar ’t is eigenlijk geen leven.  

De bezieling is eruit. De spirit ontbreekt eraan.  

 

Het antwoord is: VREDE, sjaloom, welzijn voor alles en  

iedereen! Het grote, bezielende visioen! En daarop  

volgt: maar laten de mensen dan niet tot dwaasheid  

vervallen. Dwaasheid is het tegenovergestelde van  

vrede. Dwaasheid is een mogelijkheid die mensen  

hebben. Vrede hoort bij God. Door dwaasheid van  

mensen ontstaan rampen, roepen ze niet zelden  

problemen over zichzelf af. In het boek Spreuken- het  

Basisonderwijs van de Bijbel- kun je lezen:  

‘De dwaasheid van een mens vervormt zijn levensweg,  

en dan is zijn hart nog woedend op de HEER ook!’  

 

Wij roepen God ter verantwoording over wat op aarde  

gebeurt, maar Hij roept even hard ons. Ook dãt klinkt in  

de advent en op het Kerstfeest. Niet tégen ons, maar  

vóór ons; niet om het feest te bederven, maar om het  

zijn glans te geven 

 

 

 

 

N. van Rijswijk 


