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Aansteken vierde Adventskaars 
 

Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:                ‘Wacht op de Heer’ 

Refrein (naar Psalm 27:14 en Jacobus 5:8) 

Wait for the Lord, whose day is near. 
Wait for the Lord, keep watch, take heart! 
 

Jesaja 40:3 

Prepare the way for the Lord, 
make a straight path for God. 
 

Filippenzen 4:4-5 

Rejoice in the Lord always; God is at hand. 
Joy and gladness for all who seek the Lord. 
 

Wacht op de Heer, zijn dag is nabij. 

Wacht op de Heer, houd moed, hij komt. 
 

De wet van God 

 
Gebed 

 

We lezen Micha 5 : 1-5 
 

Uitleg voor de kinderen 

 
Zingen:             ‘Wachten op het wonder’ 

1. Wachten op het wonder, 

wachten op het kind, 
wachten op het wonder 

dat een nieuwe tijd begint. 

 
Refrein:  

Immanuël, Immanuël; 

God zal met ons zijn. 
Immanuël, Immanuël; 

God zal met ons zijn. 
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2. Wachten op het wonder, 

wachten op het licht, 
wachten op het wonder 

van dat heerlijke bericht. 

 
Refrein:  

Immanuël, Immanuël; 

God zal met ons zijn. 
Immanuël, Immanuël; 

God zal met ons zijn. 

 
3. Wachten op het wonder, 

wachten op Gods stem, 

wachten op het wonder 

dat Hij doet in Bethlehem. 

(Refrein) 

 
Verkondiging  
 

Zingen:            Psalm 89 : 1, 9 en 13 

1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

 
9 Oudtijds hebt Gij, o HEER, uw hoge plan ontvouwd, 

aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd; 

Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven 
de koninklijke held, uit al het volk verheven, 

David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren, 
dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren. 

 

13 Wat Ik gezworen heb aan David, dat houdt stand, 
mijn eigen heiligheid is daarvan onderpand. 

Ik ben de waarheid zelf, zou Ik bedrieglijk zweren? 

Zijn koninklijk geslacht leeft voort en zal regeren. 
Zijn zetel wankelt niet tot aan het eind der tijden, 

zo lang als zon en maan de hemelen doorschrijden. 

 
Gebed 

 

Mededeling diakenen 
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Zingen:           Gezang 433 : 1, 3, 4 en 5 (LB) 

1.Komt tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 

Licht dat in de nacht begint, 

kind van God, Maria 's kind. 
 

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 


