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voorganger: ds Diederiek van Loo, cantor-organist: Cees Willem van Vliet 
 
Afbeelding op de voorkant: een adventspiraal.  
Afbeelding achterkant: ontwerp van Dick Bruna voor Amnesty 
International  
 
informatie: www.amersfoortsezwaan.nl  of www.stadsdominee.nl  
 
In deze viering zingen in het Zwaankoor mee:  
Corrie Borgers, Lydia Vroegindeweij, Lenie Snijder, Ina Prinsen, Lisa Pul, 
Lucia van Vugt, Ati de Zeeuw, Jan Braster, Ronald Vendelmans 
 
 

Welkom in de kerk en welkom als u on-line verbonden bent!  

 

Het is Advent, we kijken uit naar Kerstmis, de geboorte van het licht dat 
zal schijnen voor alle mensen in het donker. Christus moge vandaag, 
deze weken en altijd de vreugde van ons hart zijn.  
 
Het paarse kleed met de bloemknoppen ligt op tafel. De knoppen 
verbeelden het ‘nog-niet’, het wachten en uitzien, de belofte dat er 
straks feestelijke bloemen zullen zijn. Op de adventskrans wordt de 
eerste kaars aangestoken.  
 
Wie wil kan ook zelf een kaarsje aansteken: een vlammetje van geloof 
en hoop op een nieuw begin, een lichtje als gebed om kracht, troost, 
warmte voor iemand anders of voor jezelf.  
 
In deze dienst zingt het Zwaankoor mee. Op 20 januari is er weer de 
mogelijkheid om mee te zingen, geef je op via 
amersfoortsezwaan@gmail.com 
 
Na afloop van de viering ben je welkom om een glas wijn/sap te 
drinken. 
 

mailto:amersfoortsezwaan@gmail.com
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Muziek:     
 
v. onze hulp is in de Naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw is, altijd en altijd, 
a.  EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS. 
v. In de Naam van de Ene:  
a. LICHT EN VREDE 
v. voor jullie allen:  
a. LICHT EN VREDE! 
v. Amen! 
 
De eerste kaars op de adventskrans wordt aangestoken 
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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. 

 
 
Gebed om ontferming  
 drie intenties, steeds bekrachtigd met: 

            
 

m Cees-Willem van Vliet (naar ‘Nun komm, der Heiden Heiland’) 
 
Lezing uit het boek met Spreuken (hoofdstuk 8) 
 
Hoor! Wijsheid roept, Inzicht laat haar stem horen. 
Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg, 
bij het kruispunt van de wegen. 
Bij de poorten van de stad, bij de ingang, 
bij de toegangswegen klinkt haar stem: 
‘Mensen, tot jullie roep ik, ik richt mij tot iedereen. 
Onnozele mensen, word toch eens verstandig,  
dwazen, denk eens na! 
Luister, ik vertel je waardevolle dingen, mijn woorden zijn waarachtig. 
Mijn mond verkondigt slechts de waarheid, 
mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. 
Op mijn uitspraken kun je vertrouwen, niets is vals of krom. 
Ze zijn duidelijk voor iemand met inzicht, 
eenvoudig voor wie kennis heeft verworven. 
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Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver goud. 
Want wijsheid is meer waard dan edelstenen, 
alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet.’ 
Ik, Wijsheid, ik woon bij Beraad, door bezinning verwerf ik kennis. 
Wie ontzag heeft voor de HEER, haat het kwaad. 
Ik verafschuw trots en hoogmoed, valsheid en leugens. 
Bij mij vind je beraad en overleg, ik bied inzicht, ik geef kracht. 
Door mij regeren koningen, bepalen heersers wat rechtvaardig is. 
Vorsten heersen dankzij mij, ik laat leiders rechtvaardig regeren. 
Wie mij liefheeft heb ik ook lief, wie mij zoekt, zal mij vinden. 
 
Nu dan, kinderen, luister naar mij, 
gelukkig is wie op mijn wegen blijft. 
Luister naar wat ik je leer, en word wijs, negeer mijn lessen niet. 
Gelukkig de mens die naar mij luistert, 
dag in dag uit bij mijn woning staat, de wacht houdt bij mijn deur. 
Want wie mij vindt, vindt het leven, 
en ontvangt de gunst van de HEER. 
Wie aan mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad, 
wie mij haat, bemint de dood. 
 
psalm 25 c Naar U gaat mijn verlangen  
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Lezing uit het evangelie naar Mattheus, hoofdstuk 25  (staande) 
 
Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn  
als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt  
en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.  
Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs.  
De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie.  
De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 
Omdat de bruidegom op zich liet wachten,  
werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in.  
Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom!  
Kom, ga hem tegemoet.”  
De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde.  
De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze:  
“Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” 
De wijze meisjes antwoordden:  
“Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen.  
Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.”  
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.  
Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes.  
e riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!”  
Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.” 
Wees dus waakzaam,  
want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt. 
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Overweging  
 
Koor:  E'en so, Lord Jesus, quickly come (Paul Manz, 1953) 
 

Peace be to you  
And grace from Him 
Who freed us from our sins, 
Who loved us all and shed his blood 
That we might saved be. 
 
Sing holy, holy to our Lord, 
The Lord, Almighty God, 
Who was and is and is to come; 
Sing holy, holy, Lord! 
 
Rejoice in heaven, all ye that dwell therein, 
Rejoice on earth, ye saints below, 
For Chirst is coming, is coming soon! 
 
E'en so, Lord Jesus, quickly come 
And night shall be no more; 
they need no light nor lamp nor sun, 
For Christ will be their all. 

  
 
VIERING VAN DE CHRISTUSMAALTIJD 
 
Collecte: we delen graag met anderen, contant of digitaal.  

 
Er is een collecte (50/50) voor de Stichting Leergeld, die 
gezinnen in Amersfoort helpt bij de noodzakelijke 
schoolkosten van kinderen en jongeren, en voor de 
onkosten van deze vieringen.  
 
Door onderstaande code te scannen kun je digitaal 

doneren. Of uiteraard via de eigen bank: NL13INGB0000542598 t.n.v. 
Amersfoortse Zwaan o.v.v. collecte november 2022 
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 4) Richt aan de vreugdedis voor al de dagen, 

reik ons de beker van uw trouwverbond, 
wij zullen altoos van uw heil gewagen 
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt. 
 

 5) Richt over de aarde en haar diepe stromen, 
de volkeren, de sterren, zon en maan, 
zij zullen allen voor uw aanschijn komen 
en zingen dat uw woorden niet vergaan. 

 
 
Voorbeden  

 
 
 
Dankgebed aan tafel (allen staan) 
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Vredegroet - we wensen elkaar vrede toe  
 
Nodiging  

Iedereen die in geloof brood en wijn wil ontvangen is welkom.  
Het brood wordt u aangereikt met de woorden: ‘brood uit de hemel’ 
of ‘lichaam van Christus’, de wijn met de woorden: 'zo wil de Heer bij 
u zijn', of: 'bloed van Christus'. U kunt dat in geloof aanvaarden door 
‘amen’ te antwoorden.  
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Als je geen alcohol gebruikt vraag dan even om druivensap, 

ook dat staat klaar. Hetzelfde geldt voor glutenvrij brood.  
Wie liever niet deelt in brood en wijn kan blijven zitten en zich 
verbonden voelen met anderen of naar voren komen  om een zegen 
te krijgen.  
 

Slotgebed  
 
Koor: Stephen Cleobury, naar het Magnificat van G.P. da Palestrina  
  
  I look from afar: and lo, I see the power of God coming,  

and a cloud covering the whole earth. 
Go ye out to meet him and say:  
Art thou he that should come to rule thy people Israel? 
High and low, rich and poor, one with another:  
go ye out to meet him and say: 
Hear, O thou Shepherd of Israel,  
thou that leadest Joseph like a sheep: 
art thou he that should come? 
Stir up thy strength and come to rule thy people Israel. 
All glory be to the Father, and to the Son,  
and to the Holy Ghost. Alleluia. 

 
Lied 433: Nun komm der Heiden Heiland 
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Kind dat uit uw kamer klein 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 
 
Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 
 
Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 
 
Lof zij God in ’t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 

v. zegen 

     
  
         
Muziek tot besluit:   
'Nun komm der Heiden Heiland’ (BWV 659) J.S. Bach 
tekst Maarten Luther, melodie naar het gregoriaanse Veni redemptor gentium 

 
 
 

 
+ 
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KERSTDIENSTEN in de ZWAAN  
24 december 21.30 uur: Ingetogen Kerstnachtviering: Kerstevangelie 
van de herders en de engelen, voorganger Diederiek van Loo, m.m.v. 
Liesbeth Verweij (alt), Sanne Lulofs (cello) en Adriaan Plantinga (piano) 
 
25 december, 10.30 uur: Hoogfeest van Kerstmis 
Kerstevangelie van het licht in de wereld, voorganger Diederiek van Loo, 
instrumentalisten o.l.v Cees-Willem van Vliet 
 
 
AGENDA 

• Zaterdag 10 december: Bijbellezen onder leiding van Diederiek van 
Loo. ‘Zie, een maagd zal zwanger worden!’ Adventsteksten. 

• Op 10 en 11 december (Dag van de Mensenrechten) kun je in de 
kerk brieven schrijven voor mensen die zonder eerlijk proces 
gevangen gehouden worden. Amnesty International levert 
voorbeeldbrieven. 

• zaterdag 17 december, 17-19 uur: Kerstlichtjestocht in de hele 
binnenstad! 

• donderdag 22 december, 19 uur: Kerstconcert van de talentklassen 
van Scholen in de Kunst met verschillende instrumenten, solo’s en 
ensembles 


