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Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

A: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

 

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap 

van de Heilige Geest, Amen. 

 

  Allen gaan zitten 

 

 



De derde kaars van de adventskrans wordt aangestoken 

 
Drie kaarsen geven hun licht 
voor een prachtig vergezicht 
Kom laten we opstaan 
en de toekomst tegemoet gaan 
 

Inleiding op de dienst.  

 

Gebed om ontferming 

afgesloten met: 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons 

v. Christus, ontferm u over ons, 

a. Christus, ontferm u over ons 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons. 

Amen 

 

 Lezing   Jesaja 65, 17 – 25. 

 
17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het 
komt niemand ooit nog voor de geest. 18Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik 
schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. 19 Dan zal ik 
over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog 
gehoord. 20 Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn 
jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, 
geldt als vervloekt. 21 Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van 
de opbrengst eten; 22in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander 
eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen 
zelf genieten van het werk van hun handen. 23Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen 
kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door 
de HEER is gezegend. 24Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze 
nog spreken. 25 Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een 
slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg 
– zegt de HEER. 
 

l. Dit is het woord van de Heer. 

a. Wij danken God. 

 

Orgelspel Lied 444: nu daagt het in het oosten. 

 

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. 

 

3. Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten – 

begroeten ’t morgenrood. 

 

4. De zonne, voor wier stralen 

het nachtelijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, ’t eeuwig licht! 

 

5. Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal.  

 

Lezing  1 Tessalonicenzen 5, 12 – 24. 
 
12  Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer 
ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. 13U moet hun om hun werk veel liefde en respect 
betonen. Leef in vrede met elkaar. 14 Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn 
dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de 
zwakken, met iedereen geduld te hebben. 15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en 
streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. 16Wees altijd verheugd, 17bid 
onophoudelijk, 18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met 
Christus Jezus, verlangt. 19Doof de Geest niet uit 20en veracht de profetieën niet die hij u 
ingeeft. 21Onderzoek alles, behoud het goede 22en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook 
voordoet. 23Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw 
geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24Hij die u roept 
is trouw en doet zijn belofte gestand. 
 
l. Lof zij U Christus; 

a. In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel             Lied 441: Hoe zal ik U ontvangen       
 
1. Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 
 



2. Heel Sion strooit haar palmen 
als vaandels voor uw voet. 
En ik stem in met psalmen 
waarmee ik U begroet. 
Zo zal ik U ontvangen: 
mijn lofzang is de twijg, 
mijn zangen zijn het vaandel 
dat zich in eerbied neigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   
Verkondiging 

 

Orgelspel     Bewerking van Pachelbel over: 

 

Hoe helder staat de morgenster, 

en straalt mij tegen van zo ver, 

de luister van mijn leven. 

Komt tot mij, zoon van David, kom, 

mijn Koning en mijn Bruidegom, 

mijn hart wil ik U geven. 

Lieflijk,/ vriendlijk, / schoon en heerlijk, 

zo begeerlijk, / mild in 't geven, 

stralend, vorstelijk verheven.                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Voorbede 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

Allen gaan staan 

Wegzending en Zegen  

`Amen` 

  

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel Variaties van A. de Klerk over: o kom, o kom, Immanuël  

 

O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 

Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 

op aarde plant het kwaad zich voort, 

de waanzin voert het hoogste woord. 

O kom, o kom, Emmanuel! 

Verblijd uw volk, uw Israel! 

 

O kom, die Heer en meester zijt, 

verschijn ons toch in majesteit! 

Verlichte wolk en lopend vuur, 



zo waart Gij eens op aarde hier. 

O kom, o kom, Emmanuel! 

Verblijd uw volk, uw Israel! 

  

 

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en de diaconie. 

 


