
Slotlied, staande: Hef op uw hoofden, poorten wijd  
( Lied 435: 1 en 2 ) 

 
Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld ’t leven weer. 
Juich blijde, zing uw God ter eer, 
loof Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat. 
 
Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 

 
Zegen  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om  
Thijs Zwiers geluk te wensen. 
 
In de kerkzaal wordt koffie, thee en fris geschonken. 
 
Wij wensen u en jou een goede, gezegende Zondag toe! 
 

 

 

 
 

Delen in geloof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 16 december 2018,  
Derde zondag van Advent 

Kerkdienst in de Jozefkerk te Assen 
 
 

waarin bevestigd wordt als ouderling-kerkrentmeester 
 

Thijs Zwiers 
 
 
Jozefkoor 
Johan Gerkes, orgel 
ds. Ron Koopmans, voorganger 
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Woord van welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied, staande: Zing, mijn ziel, voor God uw Here  

( Psalm 146: 1 en 3 ) 
 

Zing, mijn ziel, voor God uw Here,  
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn  ziel, uw God ter ere,  
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot  
zingen voor de Heer uw God. 
 
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,  
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard   
woont, is in zijn hand bewaard. 

 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Zingen: Klein Gloria ( Lied 195 ) 
 

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
als in de beginne, nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
( daarna gaan we zitten ) 

 
Aansteken van de derde Adventskaars 
 

Elisabeth, jouw licht schijnt in geloof.  
Jij deelt het wonder met Maria. God zelf stuurt haar naar jou,  
jouw kind springt op van vreugde, om de Heer die hij herkent.  
Jullie delen het geloof!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding op de dienst 
 
Gebed 

Zingen: Looft, looft nu aller heren Heer   
( Psalm 134: 1 en 2, berijming 1773 ) 

 
Looft, looft nu aller heren Heer, 
gij zijne knechten, geeft Hem eer, 
gij, die des nachts zijn huis bewaakt 
en voor zijn dienst in ijver blaakt! 
 
Heft uwe handen naar omhoog,  
slaat naar het Heiligdom uw oog 
en knielt eerbiedig voor Hem neer: 
looft, looft nu aller heren Heer! 

 
Zegen onder handoplegging: 
 

Wees dan gezegend in uw arbeid, verkondig de grote daden Gods,  
open uw hart voor uw medemens, wees ontvankelijk voor alles  
wat in deze stad gebeurt ten dienste van anderen,  
en bewaar de blijdschap die ons geschonken is  
in Jezus Christus onze Heer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen, staande: Dat ’s Heren zegen op u daal’  

( Psalm 134: 3, berijming 1773 ) 
 

Dat ’s Heren zegen op u daal’, 
zijn gunst uit Sion u bestraal’. 
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer: 
looft, looft dan aller heren Heer! 

 
Terugkomst van de kinderen, 

waarbij wij horen wat zij in de nevendienst hebben gedaan. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de Gaven, in drie rondgangen in de dienst 
 

1. Diaconie; 2. Pastoraat en eredienst; 3. Onderhoud gebouwen. 
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Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis ( Lied 340b ) 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels  
en der aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here,  
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 
begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dage wederom opgestaan 
van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest.  
Ik geloof ene heilige algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap  
der heiligen, vergeving der zonden; wederopstanding des vleses;  
en een eeuwig leven. Amen. 

 
Bevestiging van een Ambtsdrager 
 
Gebed bij de bevestiging 

 
Heer onze God, U loven wij, dat uw Zoon niet is gekomen om gediend  
te worden, maar om te dienen. U loven wij, dat U mensen ten leven 
roept om de aarde bewoonbaar te maken en mens te zijn ten dienste 
van anderen. U loven wij, dat U uw Geest wilt schenken en uw vuur doet 
neerdalen, opdat wij met brandende harten dienaren zouden zijn,  
in navolging van uw Zoon Jezus Christus. 
Daarom, Heer onze God, gever van alle goede gaven, bidden wij U 
voor de dienaren die geroepen zijn uw messiaanse gemeente te 
bouwen, dat zij hoog opgeven van uw toekomst, nooit gering denken 
van uw kinderen op aarde, in hun hart bewaren wat hun in het 
verborgene is toevertrouwd en openlijk getuigenis afleggen tegen alle 
afgoden en anti-machten die het leven der mensen schenden en 
schaden, omwille van uw Zoon, aan wie de macht is en de glorie, 
nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Bevestigingsvraag 
 

U, staande in het midden van de in Jezus’ naam verzamelde gemeente, 
gebonden aan zijn Woord, verwachtende de komst van zijn Rijk, 
wilt mij nu antwoorden op de volgende vraag: 
 
Wilt u zich verbinden aan deze gemeente, haar liefhebben naar Gods 
gebod, het u opgedragen dienstwerk ten behoeve van deze 
wijkgemeente verrichten naar de gaven u gegeven, met inzet van alle 
krachten, onder geheimhouding van hetgeen u in het verborgene is 
toevertrouwd, als gehoorzame getuige van Gods goedgunstigheid en 
trouw? 
 

Wat is daarop uw antwoord, Thijs Zwiers ( antwoord: ja ) 

Zingen: Verwacht de komst des Heren ( Lied 439: 1, 2 en 3 ) 
 

Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten,  
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, - bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 
Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 

 
De kinderen komen naar voren, 

en krijgen de Bijbel mee en het Licht. 
 
Zingen: Adventsprojectlied ( melodie Lied 486 ) 
 

Dragers van Gods licht te zijn, 
wat was dat bijzonder, 
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder. 
Kijk eens naar Elisabeth, 
moeder wordt zij samen met 
haar nog jonge nicht, 
wat een blij bericht. 
Zij vereert zo haar Heer, 
laat Maria ’t merken, 
haar geloof versterken. 
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Schriftlezing: Lucas 1: 39 - 56 
 

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een 
stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth 
begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind 
op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: 
‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de 
vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij 
toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in 
mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de 
Heer in vervulling zullen gaan.’ Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de 
Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor 
mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig 
prijzen, ja grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn 
naam. Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem 
vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen 
wie zich verheven wanen, heersers stoot Hij van hun troon en wie 
gering is geeft Hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, 
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan 
van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn 
nageslacht, tot in eeuwigheid.’ Maria bleef ongeveer drie maanden bij 
haar, en ging toen terug naar huis. 

 
Zingen: Loof God! Mijn ziel en zinnen, met Jozefkoor  

 
( tekst Ria Borkent, uit:  
Zing met de hemelboden, 
nr. 13 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe heilig en bijzonder, 
hoe machtig handelt Hij. 
Nu spreken alle tongen 
van groot geluk voor mij. 
Een woord zo ongerijmd, 
een raadsel doet de ronde. 
Ik draag voortaan verwonderd 
een ongerept geheim. 
 
Barmhartig en genadig 
heeft God zijn kracht getoond: 
geringen geeft Hij waarde, 
geeft Hij het hoogste loon. 
Maar waar geen eerbied woont, 
waar trots zich openbaarde 
bij machtigen der aarde 
stort hoogmoed van de troon. 
 
God laat zijn liefde blijken 
aan wie ten onder gaan, 
aan hen die honger lijden: 
zij winnen grond en graan. 
Maar winst verkeert in waan 
als rinkelende rijken 
opeens verliezers blijken, 
met lege handen staan. 
 
Zo wil God zich verbinden 
aan Israël, zijn knecht, 
aan Abraham en kindren, 
zoals Hij heeft gezegd. 
Loof God die zo oprecht 
de mensen wil beminnen, 
die zich van den beginne 
voorgoed aan mensen hecht. 

 
Prediking 
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