
Liturgie  4e advent                      22 December 2019 
Ds. Menno Zandbergen                             10 uur 

Thema: Hoe zal het gaan als Jezus weer komt? 
Schriftlezing: Matt 25:1-13 & 1Thess 4:13-5:11 (NBV) 
Organist: Cees Verschoor  Muziekteam: Mirjam 
 

Wijk Oost Welkom 
 

4e adventkaars aansteken 
 

Hemelhoog 726: 1, 2 
 

1 Ik zie een poort wijd open staan, 
waardoor het licht komt stromen. 
Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag 
gaan 
om vrede te bekomen. 

Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij, voor mij, 
staat open, ook voor mij. 

 
2 Die open poort laat d'ingang vrij 
aan wie komt binnen vlieden; 
aan rijk en arm, aan u en mij 
komt Jezus vrede bieden.  

Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij, voor mij, 
staat open, ook voor mij. 

 

Stil gebed, Votum en Groet 
 

In Memoriam van Ina Been – van der Beitel 
 

Gezang 14: 5 
 

De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 
 

Hemelhoog 2 Welzalig de man die niet wandelt 
 

Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 

En diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 



  
 

Gebod, 10 geboden 
 

Gebed 
 

Kindermoment: Adventsproject ‘Volg de ster’ Josia 
    Filmpje op de beamer 
    2 Koningen 22:1-2, 11-13 en 23:1-3, 25 
    Koning Josia belooft, samen met het hele  
    volk, dat ze zich vanaf nu weer zullen houden
    aan die wetten. 
 

Advents projectlied 
 

4. Heel het volk van Juda leeft  
onbetrouwbaar en slecht 
totdat koning Josia gaat doen wat God zegt.  
Hij leert mensen graag Gods wet, 
en hij houdt zich eraan 
zoals David, zijn voorvader, ook heeft gedaan. 
 
Het verleden laat ons zien waar de reis begint. 
Kom volg de ster naar het koningskind. 
 

Gebed 
 

Schriftlezing: Mattheus 25: 1-13 (NBV) 
 

1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen 
hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas, de 
andere vijf waren wijs. 3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra 
olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5 Omdat de 
bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6 Midden in 
de nacht klonk er luid geroep: "Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet." 7 Dat wekte 
de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8 De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: 
"Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit." 9 De wijze meisjes antwoordden: 
"Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf 
olie." 10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen 
met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd 
later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: "Heer, heer, laat ons binnen!" 12 Maar hij 
antwoordde: "Ik ken jullie werkelijk niet." 13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op 
welke dag en op welk tijdstip hij komt.  
 

  



 

 

Gezang 295: 1, 2, 3 
 

1. Aan de deur van 's harten woning 
klopt des hemels Bruidegom: 
op, ontwaak, de nacht is om. 
Buiten wacht uw Heer en Koning: 
kom mijn bruid, die ik bemin, 
doe mij open, laat mij in! 
 

2. Maar hoe zou ik U ontmoeten? 
Ik ben koud en arm en naakt; 
loom heeft mij de nacht gemaakt; 
't leger bindt mijn trage voeten. 
't Wakker hart hoort uw geklop, 
maar ik geef mijn rust niet op. 

3. Christus van zo ver gekomen, 
wist, hoe Hij u vinden zou. 
Geef u over aan zijn trouw; 
klopt Hij nog, verwin uw schromen. 
Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan, 
Hij zoekt bij u in te gaan. 
 

Schriftlezing: 1 Thess 4:13- 5:11 (NBV) 
 

13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, 
zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14 Want als wij 
geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God 
door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 15 Wij zeggen 
u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, 
zullen de doden in geen geval voorgaan. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, 
de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf 
uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren 
opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden 
weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen 
we altijd bij hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden. 5.1 Broeders en zusters, 
ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, 2 want u 
weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 
3 Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling 
getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. 
Vluchten is dan onmogelijk. 4 Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de 
duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, 5 want 
u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de 
nacht en de duisternis, 6 dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en 
op onze hoede zijn. 7 Wie slaapt, slaapt 's nachts, en wie zich bedrinkt, is 's nachts 
dronken; 8 maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, 
omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop 



 

 

op redding. 9 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, 
maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. 10 Hij is voor ons 
gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem 
zullen leven. 11 Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens 
al doet.  
 

Gezang 296: 1 
 

Ik kom met haast, roept Jezus' stem. 
Hij heeft de dood verslagen. 
Nu zal al wie gelooft in Hem 
de kroon des levens dragen. 
Wijk niet van Hem. 
Hoor naar zijn stem. 
Reeds wenken ons van boven 
de scharen, die Hem loven. 
 

Preek 
 

Gezang 476: 5 
 

Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 
 

Aalsmeer over Hoop: Kerstfeest verslag 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte 
Collectelied Hemelhoog 732 
 

Ooit komt er een dag 
dat de hemel openbreekt  
en de doden zullen opstaan.  
Ooit komt er een dag  
dat U terugkomt op een wolk  
en dat U kijkt met ogen,  

stralend als de zon.  
 
 
Tot aan die dag  
wil ik weten wie U bent,  
wil ik leven dicht bij U  



 

 

en mij geven in aanbidding.  
Tot aan die dag  
wil ik horen wat U zegt  

en uw woorden tot mij nemen,  
als een kostbaar geschenk.  
Tot aan die dag! 

 
Ooit zal het zo zijn,  
dat we leven in een stad,  
waar geen pijn en geen verdriet is.  
Ooit zal het zo zijn,  
als we komen in die stad,  
dat de Vader onze tranen wist.  
 
 
 

Tot aan die dag  
wil ik weten wie U bent,  
wil ik leven dicht bij U  
en mij geven in aanbidding.  
Tot aan die dag  
wil ik horen wat U zegt  
en uw woorden tot mij nemen,  
als een kostbaar geschenk.  
Tot aan die dag! 

 
Ik verlang zo naar de dag  
dat ik neerkniel aan uw voeten  
en ik U mag herkennen aan uw stem.  
Als we samen hand in hand  
het hemels paradijs betreden,  
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.  
 
 
 

Tot aan die dag  
wil ik weten wie U bent,  
wil ik leven dicht bij U  
en mij geven in aanbidding.  
Tot aan die dag  
wil ik horen wat U zegt  
en uw woorden tot mij nemen,  
als een kostbaar geschenk.  
Tot aan die dag! 

 
Tot aan die dag! 
Tot aan die dag! 
 

Gezang 477 
 

1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 



 

 

Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 

Zegen 
 

Bijzondere diensten de komende tijd: 
24 dec. 18.30 uur: Kinderkerstfeest met Matthijs Vlaardingenbroek 
24 dec. 22.00 uur: X-mas met Latreia 
25 dec. 10.00 uur: Kerstdienst met Hugo v.d. Meij en Pascal v.d. Velde 
29 dec. 10.00 uur: Eredienst, Ds. J. Haeck, Zeist 
31 dec. 19.00 uur: Oudjaarsdienst, Menno Zandbergen 
1 jan ’20. 10.30 uur: Nieuwjaarsdienst, dhr. E. Kramer 
 
Zie ook de kalender op www.hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk 
Wilt u napraten of meer informatie over Oosterkerk, dan kunt u contact opnemen 
met ds. Menno Zandbergen (06-12889809) of Simon Dijkstra 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk

