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- Woord van welkom en mededelingen
- Moment van stilte
Tijdens deze stilte wordt de paaskaars aangestoken
De gemeente gaat staan
- Bemoediging:
V.
Onze hulp is in de naam van de HEER
G.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
- Groet:
V.
De vrede van de HEER zij met u allen
G.
ZIJN VREDE OOK MET U
- Drempelgebed
- Aanvangslied lied 444: 1, 2 en 5.
- 1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De gemeente gaat zitten
- Kyriegebed

- Lied 1005: 1, 4 en 5
1 Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
refrein:
Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
refrein:
Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
refrein:
Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
- Gebed bij de open bijbel

- Aandacht voor het adventsproject: ’Geloof met mij mee’, over Johannes.
- Sketch
- Projectlied.
Het project lied bestaat uit een eerste en laatste couplet wat wekelijks word
gezongen en tussen het eerste en laatste couplet zingen we een couplet wat bij die
week hoort. Totaal dus 3 coupletten.
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst
- Lezing Jesaja 40: 3-8
3 Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,

effen in de wildernis een pad voor onze God.
4 Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
5 De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.
- Lied 439: 1 en 2
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.

- Lukas 3: 1-6
1 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus
Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het
gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2 en toen Annas en
Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon
van Zacharias. 3 Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen
dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo
vergeving van zonden te verkrijgen, 4 zoals geschreven staat in het boek met de
uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,

maak recht zijn paden!
5 Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
6 en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’
- Lied 456b: 1, 2, 3, 4 en 8
1 Allen
Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.
2 Allen
Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.
3 Vrouwen
Doper, wat liep je
in kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je
daar in die woestenij?
Doper, wat riep je
daar in die woestenij?
4 Mannen
''Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven ‘t woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn''.
8 Allen
Volk uitverkoren
om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren,
Messias is zijn naam.
Kind ons geboren,
jouw licht zal met ons gaan.
- Uitleg en verkondiging

- Lied: O kom, o kom Immanuë;
(Liedboek der kerken 125, melodie Lied 466): 1 en 5
1. O kom, o kom, Immanuël
Verlos uw volk, uw Israël
herstel het van ellende weer
zodat het looft uw naam o Heer
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij Immanuël
5. O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit,
o Adonai, die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël,
Hij is nabij, Immanuël.
- Dank- en voorbeden
- Collecte
- Slotlied Lied 452: 1 en 2
1 Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld:
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!
2 Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!
- Zegen

