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Brood en Wijn Viering 

 

 

Doorbrekend Licht 
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Organist:   Pieter Eerland 
Schriftlezer:  Coby de Looff 
3e adventskaars: Coby de Looff 
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Orgelspel  
 
 
Opening en mededelingen door de kerkenraad 
 
 

 Allen gaan staan – indien mogelijk 
 
Openingslied: Bundel 1 - Vol van verwachting  C.1 en 2 
 
 
Drempeltekst  (uit: De schreeuw van de aarde)  
 

Troost!     Jesaja 40,1 
Een nieuwe dag zal komen 
uit duisternis  
uit wat vergaan leek 
uit oude stam    Jesaja 11,1   
ontspruit het 
blijf niet staren op wat was 
zie alles wordt nieuw. Jesaja 43,48-49 
 

Van overal brengt  
verlangen naar nieuw begin  
mensen samen 
uit alle talen en tradities Micha 4,1-2 
alle windstreken 
en wijzen van geloven. 

 
 
 
 

  Gemeente gaat zitten 
 
 

Openingslied: Bundel 1 - Vol van verwachting  C.3 
 



 

Ten geleide – stilte  
 

Niet uit man en macht 
maar uit krachten, kwetsbaar, 
niet aflatend, geestkrachtig 
komt de nieuwe mens. 
 
Kom zachte kracht, daal neer, 
doordrenk deze aarde 
spoel alle onrecht weg 
een wereld nieuw en heel. 
 
Kom over ons als dauw 
doordring al mijn vezels 
liefdevolle handen 
vrede onze voeten. 
 
Kom tevoorschijn dit uur 
wij wachten de morgen 
licht in het duister 

 
Ontsteken van de 3e adventskaars 
 
  Door Coby de Looff 
 
 
Lied:  Bundel 11 - Om wat misdaan wordt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Schriftlezing -Jesaja 60,1-11  Naardense vertaling 
 
Sta op, word verlicht, 
want je licht is gekomen: 
de glorie van de Ene is over je opgegaan! 
 
Want zie, het duister bedekt wel de aarde 
en donkerheid de natiën,- 
maar over jou zal de Ene opdagen, 
zijn glorie wordt over jou zichtbaar. 
 
Volkeren zullen op weg gaan naar jouw licht, 
koningen naar de glans van jouw dageraad. 
 
Hef rondom je ogen op en zie: 
allen lopen ze te hoop, gekomen voor jou!- 
je zonen komen aan van verre, 
je dochters 
zijn welbewaard op een flank. 
 
Dan, als je het ziet, zul je strálen, 
opschrikken en wijd worden zal je hart,- 
want het rumoer van de zee rolt over je heen, 
een macht volkeren, ze komen tot jou! 
 
Een overvloed van kamelen 
zal je overdekken, 
eerstelingsdieren van Midjan en Efa, 
uit Sjeva zullen zij allen komen; 
goud en wierook dragen ze mee, 
lofprijzingen voor de Ene boodschappen zij. 
 
Alle wolvee van Kedar, 
ze worden verzameld voor jou, 
de rammen van Nevajot staan jou ten dienste, 
ze beklimmen met welbehagen mijn altaar, 
het huis van mijn luister maak ik luisterrijk. 
 
 



 

Wie komen daar aangevlogen 
als een wolkendek, 
als duiven tot hun tillen? 
 
Want op mij hopen de kustlanden,- 
de schepen van Tarsjiesj voorop, 
om je zonen te doen komen van verre, 
met hun zilver en hun goud bij zich,- 
tot de naam van de Ene, je God, 
tot de Heilige van Israël, 
omdat hij je luister verleent. 
 
Zonen, opgebouwd in den vreemde, 
bouwen jouw muren op, 
hun koningen staan jou ten dienste; 
want in mijn toorn heb ik je geslagen, 
maar in mijn welbehagen 
heb ik mij over je ontfermd. 
 
Voortdurend zullen je poorten openstaan, 
dag en nacht worden ze niet meer gesloten; 
om tot jou te laten komen 
een macht aan volkeren, 
terwijl hun koningen hen begeleiden. 
 
 
Als tussen licht en donker - LB452 
 
 
Toespraak     
 
Orgelspel  
 
Liedboek 773 - Van grond en vuur 
 
 
Voorbede – stil gebed  
 



 

Brood en wijn gedeeld 
 

Hoog verheven mijn ziel 
vol vreugde om God  
die redding brengt 
die toekomst schept  
door te bevrijden. 
 
Machtigen onttroond  
vernederden opgetild 
rijken weggezonden 
armen gevoed.   Lukas 1, 46-53 

(uit: De schreeuw van de aarde) 
 
   Gemeente gaat staan 
 
 
Lied: Bundel 17 – Ik zie de hemel opengaan 
 

Breken en delen, brood en wijn,  
 voorsmaak van wat komen gaat:  
 aarde, vredesoord voor al wat leeft,  
 toekomst die in ons beginnen mag.  
 
Brood en wijn gedeeld 
 
 
Onze Vader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O Kom, o kom Immanuel   
(t. W. Barnard/m. T. Helmore)  

 

 
 
O kom, Gij wortel Isaï, verlos ons van de tyrannie,  
van alle goden dezer eeuw, o Herder, sla de boze leeuw.  
Weest blij, weest blij, O Israel. Hij is nabij, Immanuel! 
 
 
Slotwoord en zegenwens 
 
 
Vervolg O Kom, o kom Immanuel   

(t. W. Barnard/m. T. Helmore)  
 
O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend;  
verjaag de nacht van nood en dood, wij groeten reeds uw 
morgenrood.  
Weest blij, weest blij, O Israel. Hij is nabij, Immanuel! 



 

 
O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom;  
dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord!  
Weest blij, weest blij, O Israel. Hij is nabij, Immanuel! 
 
 
Orgelspel  
 
 

Collecten bij de uitgang 
 
 

 
 


