
Zondag 4 december 2022 
De tweede zondag van Advent, kleur paars 
 
Voorganger: ds. Henk van den Bosch 
Organist: Jochem Schuurman 
Sopraan: Tetsje van der Kooi 
Ouderling van dienst: Seerp Broersma 
Lector: Sophie Bartlema 
Kind van dienst: Emma en Koen Reitsma 
Kindernevendienst: Marije Epema en Bettie Vlieger 
 
 
Muziek voor de dienst: G.F. Händel – Aria “He shall feed his flock”  
He shall feed his flock like a shepherd and He shall gather the lambs with his arm and 
carry them in his bosom. And gently lead those that are with young. 
 
Welkom (door de ouderling van dienst) 
 
Intochtslied: Psalm 80: 1 en 2 
1. O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 
2. Wek op uw kracht en kom bevrijden 
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 
gedenk uw dienaar Efraïm, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 
Herder Israëls, leid ons voort! 
 
Bemoediging 
V.  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

die hemel en aarde gemaakt heeft 
A.  Hij is een bron van vreugde Hij maakt ons blij 

Hij is ons licht en ons leven 
 
Drempelgebed 
V.  Op de dag van het licht, in het huis van het licht 
A.  Hier zijn wij God, zie ons aan 
V.  Te midden van woelige golven in het bestaan, 



de zaken en zorgen die ons overspoelen 
A.  Hier zijn wij God, zie ons aan 
V.  Zie ons aan en geef ons vaste grond 
A.  Vandaag en alle dagen. Amen 
 
Inleiding en aansteken kaars van verbondenheid (door Jelle de Jong) 
Aansteken tweede adventskaars 
Twee kaarsen als een teken, 
als lichtjes in de nacht. 
Zo laat God aan ons weten: 
Ik geef je nieuwe kracht. 
 
Gebed om ontferming 
 
Adventsproject Levenslicht 
 
Projectlied 
Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 
Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 
Zo spreekt de hemel met haar stem 
en wordt het feest in Bethlehem. 
 
(Tijdens het zingen van het projectlied gaan de kinderen naar de nevendienst) 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing uit het Oude Testament: Ruth 1: 1-6, 4: 13-17 
In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. 
Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, 
om een tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was 
Elimelech, die van zijn vrouw Noömi, en zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon; 
het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, 
bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van 
Noömi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een 
Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Ruth. 
Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon, 
en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen 
Noömi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken 



en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters 
gereed om Moab te verlaten en terug te keren. (…) 
Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De Heer liet 
haar zwanger worden en ze baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Noömi: 
‘Geprezen zij de Heer, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. 
Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan! Hij zal je je levensvreugde teruggeven 
en je onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die 
meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ Noömi nam de jongen op haar 
schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn 
naam. ‘Noömi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is 
de vader van Isaï, die de vader is van David. 
 
Sopraan en oargel: “Tank foar de freugde dy’t altyd ferrommet” 
Tekst: Johannes Johansen; muzyk: Erik Sommer; oersetting: Eppie Dam 
 
Tank foar de freugde dy’t altyd ferrommet,  
elke kear wer wie dy jefte in feest.  
Help ús te dragen de noed dy’t bekommert,  
Jo witte wier wol it doel fan ús need.  
 
Tank foar de minsken de minsken ta stipe,  
doe’t nimmen hiem hie, gjin hûs of gerak.  
Help ús om moarn wer ferbining te sykjen,  
yn tsjin ússels, mei dy’t lyts is en swak.  
 
Jo dy’t ús jûn ha miljoenen oan stjerren.  
Dwalende stjerren? Jo bringe se thús.  
Jo bin ús Heit, Jo ús wacht en beskermer,  
ljocht yn it tsjuster, ferwachte fan ús. 
 
Lezing uit het Evangelie volgens Matteüs 13: 54-56 
Jezus kwam aan in zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, 
zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: ‘Hoe komt hij aan die wijsheid en hoe kan 
hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn 
moeder, en Jakobus en Josef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? En wonen 
zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft hij dat alles dan vandaan?’ 
 
Lied 450 
1. Solo 
Verblijd u in de Heer te allen tijd, 
dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijd u, 
verblijd u, want de Heer is zeer nabij, 
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijd u. 



 
2. Allen 
Wees niet bezorgd, maar bid en smeek de Heer, 
wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen, 
want Hij brengt in uw ballingschap een keer, 
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend. 
 
3. Allen 
Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft 
gaat alle redelijk verstand te boven. 
Hij die uw harten in zijn hoede heeft 
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven. 
 
Verkondiging 
 
Muziek: F. Mendelssohn Bartholdy – Aria “Sei stille dem Herrn” 
Sei stille dem Herrn und warte auf ihn; der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl 
ihm deine Wege und hoffe auf ihn. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, gezongen Onze Vader (“God fan fier en hein ús 
Heit”) 
 
1. God fan fier en hein ús Heit, 
dat wy hilligje jo namme, 
ûnder ús sa faak ûntwijd, 
troch jo eigen bern beskamme. 
 
2. Bûch de folken nei jo wet, 
lit jo ryk op ierde komme. 
Byn jo wil ús op it hert 
en wy sykhelje ferromme. 
 
3. Jou ús hjoed ús deistich brea 
en ferjou wat wy misdiene, 
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear, 
al dy’t skuldich foar ús stiene. 
 
4. Lit oer ús gjin neare nacht, 
lied ús net yn blyn begearen. 
Binne wy yn duvels macht, 
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade. 
 
5. God fan fier en hein ús Heit, 
wûnder heimnis is jo namme, 



grut yn krêft en hearlikheid, 
oant yn alle tiden. Amen 
 
Aankondiging inzameling van gaven 
 
Lied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Zegen 
De genade van de Heer Jezus Christus 
en de liefde van God 
en de gemeenschap van de heilige Geest 
zij met u allen. 
(gezongen:) Amen 
 
Orgelspel na de dienst: J.S. Bach – Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter 
auf Erden 
  
 
Mededeling van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten 
Voor de onkosten van de kerkdiensten zijn wij als Wurkgroep geheel afhankelijk van 
giften, met uw hulp/gift kunnen we doorgaan met het uitzenden van deze bijzonder 
gewaardeerde diensten via Omrop Fryslân. U kunt uw bijdrage overmaken op het 
bankrekeningnummer van de Raad van kerken Fryslân: IBAN: NL15RABO0373744471 
o.v.v. Wurkgroep Tsjerketsjinsten. 


