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Amersfoort, Adventkerk 
6 december 2015 18.30uur 
Tweede adventzondag 
Schriftlezingen, | Ruth 3 | Lukas 1: 46-55 |NBV | OB | Liedboek’73 
 
Orde van dienst: 
 
Pianospel 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Zingen Lied 126 

1 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. 
 
2 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. 
 
3 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. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

En onze hulp  
is de Naam des Heeren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 
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& Groet: 

Genade zij u en vrede 
Van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 24: 4 en 5 OB 

4 Verhoogt, o poorten, nu den boog! 
Rijst, eeuwge deuren, rijst omhoog! 
Opdat de Koning in moog' rijden. 
Wie is die Vorst, zo groot in eer? 
't Is God, d' almachtig, Opperheer. 
't Is God, geweldig in het strijden. 
 
5 Verhoogt, o poorten, nu den boog! 
Rijst, eeuwge deuren, rijst omhoog! 
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
’t Is 't  Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 

 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Ruth 3  

1. Op een dag zei Noömi, haar schoonmoeder: ‘Mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je 
zoeken waar het je goed zal gaan? 2. Boaz, bij wie je gewerkt hebt, is zoals je weet familie 
van ons. Vanavond zal hij op de dorsvloer gerst wannen. 3. Baad je, wrijf je in met olie, 
kleed je aan en ga naar de dorsvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en 
drinken. 4. Als hij gaat slapen moet je goed opletten waar hij zich neerlegt, en dan moet je 
naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeteneinde terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je 
dan wel vertellen wat je moet doen.’ 5. Ruth antwoordde: ‘Ik zal doen wat u mij zegt.’ 6. Ze 
ging naar de dorsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder haar had opgedragen. 
7. Boaz at en dronk, voelde zich voldaan, en legde zich te slapen tegen een hoop gerst. Toen 
kwam Ruth stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneinde terug en ging 
liggen. 8. Midden in de nacht schrok hij wakker, draaide zich om en zag een vrouw aan zijn 
voeteneinde liggen. 9. ‘Wie is daar?’ vroeg hij. ‘Ik ben het, Ruth,’ zei ze. ‘Wilt u mij bij u 
nemen, want u kunt voor ons als losser optreden.’ 10. ‘Moge de HEER je zegenen, mijn 
dochter,’ zei hij. ‘Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je 
hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. 11. Daarom, mijn dochter, wees 
niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt; iedereen in de stad weet immers dat je een 
bijzondere vrouw bent. 12. Maar al is het waar dat ik jullie kan helpen, er is nog iemand 
anders voor wie dat geldt, en hij staat dichter bij jullie dan ik. 13. Blijf vannacht hier. Als 
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morgenochtend blijkt dat die man als losser wil optreden is het goed, maar als hij dat niet 
wil, dan doe ik het, zo waar de HEER leeft. Blijf hier nu maar liggen, tot het ochtend wordt.’ 
14. En zij bleef tot de ochtend aan zijn voeteneinde liggen. 
Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze op, want hij wilde niet 
dat bekend werd dat ze op de dorsvloer was geweest. 15. Hij zei: ‘Pak je omslagdoek en 
houd hem open.’ Dat deed ze, en hij goot er zes maten gerst in en hielp haar dit alles op te 
tillen. Daarna ging hij naar de stad. 16. Zij ging naar haar schoonmoeder, die haar vroeg hoe 
het haar was vergaan. Ruth vertelde haar wat Boaz voor haar gedaan had. 17. ‘Deze zes 
maten gerst heeft hij me gegeven, “want,” zei hij, “je moet niet met lege handen bij je 
schoonmoeder aankomen.”’ 18. Daarop zei Noömi: ‘Blijf hier dan maar rustig wachten tot je 
weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat 
hij de zaak geregeld heeft.’ 

 
2e lezing Lukas 1: 46-55  

46 Maria zei:‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
47. mijn hart juicht om God, mijn redder: 
48. hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan 
gelukkig prijzen, 
49. ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. 
50. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. 
51. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
52. heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. 
53. Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
54. -55. 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.’ 

 
Zingen Psalm 130: 1, 2 en 3 

1 Uit diepten van ellende  roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here red! 
 
2 Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid. 
 
3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God den Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,  
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 

 
Preek / verkondiging 
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Zingen Psalm 130: 4 

4 Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld. 

 
Inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Belijden wij nu het christelijk geloof 
In verbondenheid met de Kerk 
Die er is in alle Eeuwen 
En op alle plaatsen 
En dat met name in verbondenheid 
Met de Kerk zoals er geteld wordt 
Als in Israël ingelijfd. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Gezang 122 

1 Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
 
2 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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3 Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 
 
4 Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 
 
5 Lof zij God in 't hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 

 
Zegen 


