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Henk Hage, ‘Zie, hij komt met de wolken’ 

De lezing van deze zondag geeft een inkijkje in de 
geschiedenis. Jezus zit met zijn discipelen op de Olijfberg 
tegenover de tempel, die verworden is tot een rovershol. 
Geen steen zal op de andere blijven, voorzegt hij. En dan 
volgen al de verschrikkingen die de wereld te wachten staan 
voordat hij terugkomt. Zelfs de hemelse machten zullen 
wankelen. 

Het semiabstracte werk van Henk Hage geeft iets weer van 
de kosmische dramatiek van het toekomstgebeuren. Van het 
duister, maar ook van het licht en de enorme wolk, 
hemelsbreed, waarop Christus terugkeert. Van de 
verwoesting (het rood) en de wanhoop (zie de zwarte figuur 
onderaan), maar ook van een lichte figuur die door de poort 
rechtsonder binnentreedt.                               

 
bron: www.artway.eu 

 
 
 
 
 

INTREDE 
 

Voorbereiding in stilte 
 
Mededelingen 
 
Muziek  Prélude No. 2 

   Jehan Alain (1911-1940) 

 
Toenadering (staande) 
v.  Onze hulp is in de naam van de Ene   
a.  de schepper van hemel en aarde; 
v.  die ons het woord heeft gegeven,   
a.  die trouw blijft aan wat Hij begon.  
v.  Oordeel niet naar ons falen,    
a.  voltooi wat onvolmaakt bleef.  
 
Intredepsalm (staande) Liedboek 50 1, 2, 11 
    omlijst door de antifoon 
 

 Maar naar zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen 
 en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. 
 

2 Petrus 3, 13 

Kyrie en Gloria (staande) 
v. … hoor ons roepen: 
    Liedboek 299g 
 
Gebed van de zondag (staande)  
v. De Heer zij met u! 
a. Hij zij ook u nabij! 
v.  Laat ons bidden 
 --- gebedsstilte --- 
 Gij, Zon der gerechtigheid, 
 die gesproken hebt 
 door de mond van profeten en apostelen, 
 open onze oren en ogen 
 voor uw bevrijdend Woord, 
 en maak ons bedachtzaam 
 op de tekenen van de tijd. 
 Doe uw licht over ons opgaan 
 en leg wijsheid in onze mond 
 door Jezus, uw Zoon, 
 onze Herder en Koning, 
 dit uur en alle dagen van ons leven. 
a. Amen. 
 
            allen gaan zitten 
 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profeten  2 Koningen 13, 14-21 
    lector: Wim Opstelten 

 
Antwoordpsalm  Psalm 46 
 
Refrein (1e keer 1x voorgezongen) 

 

 
 
1. God is ons een toevlucht, een sterkte, 
 hulp in noden hogelijk bevonden. 
 In dit weten zijn wij zonder vrees, 
 al werd ook de aarde ontwricht.  R 
 
2. Vlietend water verblijdt de stad Gods, 
 woonstee des Allerhoogsten hoogheilig. 
 En binnenin zetelt God,  
 God zelf, Hij brengt haar ontzet, 
 in het uur dat de dageraad nadert.  R 
 
3. De Heer der heerscharen, Hij is met ons, 
 een burcht is ons de God Jakobs. 
 Komt, aanschouwt de daden des Heren, 
 waar vervaarlijk op aarde Hij ingrijpt.  R 
 

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zijde, m IWVL, Abdijboek Ps. 46a 



Evangelie (staande)  Lucas 21, 5-19 
besloten met: 

 
v. Dit is het Woord van de Heer:         Liedboek 339d 
 

 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied    Liedboek 326 
 
    1a 2v 3m 4v 5m 6a 

 
 

GEBEDEN 
 
Voorbede  
iedere intentie besloten met: 
 

v. … hoor ons bidden:              ‘Op de Berg’ 
 

 
 
Stil gebed 
 
a.  Onze Vader, die in de hemel zijt,  
 uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome,  
 uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood  
 en vergeef ons onze schulden  
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,  
 en leid ons niet in verzoeking  
 maar verlos ons van de boze,  
 want van U is het Koninkrijk en de kracht  
 en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
 Amen. 
 
Slotlied (staande)    Zie! Als koning zal Hij komen 
 

 

 
 
2. Zijn gerechtigheid zal stralen, 
 lichtend langs de hemel gaan. 
 Wie met tranen moesten zaaien 
 zullen rijk beladen staan, 
 als zij juichend (3x) 
 achter hun bevrijder gaan. 
 
3. Dan zal ook zijn oordeel klinken 
 dat de levens recht zal doen  
 die geen leven mochten heten, 
 want hun wacht een nieuw seizoen. 
 Maranatha (3x) 
 wil de toekomst opendoen! 
 
4. Hij zal komen met erbarmen 
 en langs onze straten gaan. 
 Wie verloren van het leven 
 geeft Hij het om op te staan. 
 Heer, ontferm U (3x) 
 zie ons in genade aan! 
 
5. Eenmaal als de wolken breken 
 en de voorhang open gaat, 
 is de laatste vraag geweken, 
 zien wij God in het gelaat. 
 Halleluja (3x) 
 om wat ons te wachten staat! 
 

t Sytze de Vries, vrij naar Charles Wesley (1707-1788) 
m T. Olivers (1725-1799), HELMSLEY 

 
Zending en zegen (staande) 
v. … 

 
 
Muziek   ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme‘ 
   Max Reger (1873-1916) 

 
 
 
 
 
 



In deze dienst 
 

Voorganger:  ds. Sytze de Vries 

Cantor:  Monica van Vliet 
Orgel:  Cees-Willem van Vliet 
 
Komende week 
 
Woensdag 23 november 2022 
19.30 Avondgebed (kapel) 
 
Zondag 27 november 2022 | 1e Zondag van de Advent 
09.00 Dienst van Schrift en Tafel 
10.30 Dienst van Schrift en Tafel 
  ds. Jan van Baardwijk 
 
16.00 ChoralVespers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestemming van de gaven 
 

 - Werk onder verslaafden 
 
 De 1e collecte van vandaag is bestemd voor is bestemd voor stichting 

De Hoop. ‘Het werk van De Hoop wordt op verschillende manieren 
ondersteund, bijvoorbeeld door gaven en gebed. Stichting Vrienden 
van De Hoop is de organisatie die de contacten onderhoudt met de 
achterban. Zij zorgen voor de fondsenwerving, zodat de diverse 
onderdelen van De Hoop die niet vergoed worden vanuit 
zorgverzekeraars en subsidies, toch kunnen blijven bestaan. Een 
voorbeeld hiervan is de pastorale zorg die cliënten kunnen ontvangen 
als zij dit willen. Maar ook onze Interne Opleidingsschool 
Ervaringsdeskundigheid en onze inloophuizen zijn voorbeelden van 
het werk waar Stichting Vrienden van De Hoop de fondsen voor 
werft’. Zie ook: www.dehoop.org/help-mee 

 
 - Landelijk pastoraat 
 

U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL72 SNSB 0937 
0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amersfoort o.v.v. collecte 
zondag 20 november Bergkerk of via 
bijgaande QR-code.  
 


