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TOENADERING  
Orgelspel  
Mededelingen door de ouderling.  
 
Twee kaarsen mogen branden in de Lichtkrans van Advent,  
Iemand steekt de tweede kaars aan  
 
Psalm van de zondag: L 450 : 1 en 2  
 
1 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 bevrijdt u. 
 
2 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 
 
Zullen we stil worden voor God?  
Bemoediging en Groet  
 
Zingen : L 450 : 3  
 
3 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. 
 
Inleiding op het thema De omweg van Johannes......  
 
Kyriegebed afgesloten met L 466 : 1 en 6  
 
1 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, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

6 Koning der volken, heerst alom 
en, eerste van de aarde, kom! 
Gij hoeksteen, maak ons samen één, 
verzamel allen om U heen! 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 



RONDOM HET WOORD 
Gebed  
 
Schriftlezing: Maleachi 3, 1-4  
Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg zal effenen. Opeens zal Hij naar zijn 
tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie 
verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen 
doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer Hij verschijnt? Hij is als het vuur van een 
edelsmid, als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt 
en het zuivert; de zonen van Levi zal Hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen 
ze op de juiste wijze offergaven brengen aan de HEER. De offers van Juda en Jeruzalem 
zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer.  
 
Schriftlezing:Lucas 3, 1-6  
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, en toen Annas en Kajafas hogepriester 
waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging 
Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten 
dopen en tot inkeer moesten komen, om vergeving van zonden te krijgen, zoals geschreven 
staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: 
‘Een stem roept in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden! 
Iedere kloof zal worden gedicht, 
elke berg en heuvel geslecht, 
kromme wegen recht gemaakt, 
hobbelige wegen geëffend; 
en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’ 
 
Zingen: L 158b  
Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen 
toen wij in duisternis waren 
in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede. 
 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Meditatief orgelspel  
 



Antwoordlied: L 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. 

 
GEBEDEN EN GAVEN  
Afkondigingen / mededelingen  
 
Dankgebed en voorbeden met responsie L 333  
 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
stil gebed en Onze Vader  
 
Slotlied: L 441 : 1 en 7  
 
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. 
 

7 Waarom u zorgen maken 
met vragen, dag en nacht, 
hoe u Hem zult ontvangen 
met uw gebrek aan kracht? 
Hij komt, Hij komt met liefde, 
wil zo graag bij u zijn! 
Want Hij weet van uw grieven, 
en Hij stilt al uw pijn. 

 
WEGZENDING EN ZEGEN  
Zegen, gemeente: (gebruikelijk) Amen.  
 
Orgelspel  
Bij de uitgang : Inzameling  
 


