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Aanvangspsalm 85: 3 en 4(staande)

Welkom

Mededelingen kerkenraad

Toelichting liturgische schikking

Ontsteken 3e adventskaars



vervolg



vers 4



stilte



Stilte

Onze Hulp

Groet

Toenaderingsgebed



Toenaderingsgebed

Lied 441: 1



vervolg



genadeverkondiging



Fillipenzen 4: 4 t/m 9                                                                                                                   

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: 

wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke 

mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar 

vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank 

Hem in uw gebeden. 7

Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw 

hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
8Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar 

is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, 

kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient. 9Doe alles wat 

ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten 

zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Lied 441: 7

Genadeverkondiging en Gods leefregels



vervolg



Gebed



Gebed bij de opening 

van het Woord

Adventsproject 



Projectlied



Couplet 

Jij telt mee, jij telt mee. 

En God kan heel goed tellen, 

daarvan heb je geen idee. 

Jij telt mee, jij telt mee. 

O ja, echt waar ook al had je geen idee! 



Refrein 

Heb je dat nou ook, dan voel je je wat klein. 
Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn 
Ze krijgen veel applaus, likes en heel veel fans. 
Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent. 
Maar God die draait dat om: Hij werd Zelf heel klein. 
Hij verliet de hemel om dicht bij jou te zijn 
En Hij zegt tegen jou: Kom maar dicht bij mij, 
want jij, je hoort erbij 



De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Jij telt mee, jij telt mee. 

En God kan heel goed tellen, 

daarvan heb je geen idee. 

Jij telt mee, jij telt mee. 

O ja, echt waar ook al had je geen idee!

Jij telt mee! 



1e Schriftlezing

De kinderen mogen naar de nevendienst



1e Schriftlezing:

Jesaja 42: 1 t/m 9



vervolg

421Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen,

hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik 

vreugde,

Ik heb hem met mijn geest vervuld.

Hij zal alle volken het recht doen kennen.
2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,

hij roept niet luidkeels in het openbaar;
3het geknakte riet breekt hij niet af,

de kwijnende vlam zal hij niet doven.

Het recht zal hij zuiver doen kennen.



vervolg

4Hij zal niet uitdoven en niet breken

tot hij op aarde het recht heeft gevestigd;

de eilanden zien naar zijn onderricht uit.
5Dit zegt God, de HEER,

die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,

die de aarde heeft uitgespreid

met alles wat zij voortbrengt,

die de mensen op aarde levensadem geeft,

en levensgeest aan allen die daar verkeren:
6In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen.



vervolg

Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,

Ik neem je in dienst voor mijn verbond met 

het volk en maak je tot een licht voor alle 

volken,
7om blinden de ogen te openen,

om gevangenen te bevrijden uit de kerker,

wie in het duister zitten uit de gevangenis.
8Ik ben de HEER, dat is mijn naam.

Ik deel mijn majesteit niet met een ander,

noch de lof die Mij toekomt met een beeld.



9Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld

en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan,

nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren.

Lied 459: 1, 3 en 4



vers 3



vers 4



2e Schriftlezing



2e Schriftlezing:

Lucas 3: 7 t/m 18



vervolg

7Johannes zei tegen de mensen die massaal 

uitliepen om zich door hem te laten dopen: 

‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt 

dat je het komende oordeel kunt ontlopen? 8Breng 

vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer 

gekomen zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij 

hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God 

kan uit deze stenen kinderen van Abraham 

verwekken! 9Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de 

boom: iedere boom die geen goede vruchten



vervolg

voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur 

geworpen.’10De mensen vroegen hem: ‘Wat 

moeten we dan doen?’ 11Hij antwoordde: ‘Wie 

twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie 

er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde 

doen.’ 12Er kwamen ook tollenaars om zich te 

laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat 

moeten wij doen?’ 13Hij zei tegen hen: ‘Vorder 

niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14Ook 

soldaten kwamen hem vragen:



vervolg

‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei 

hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je 

ook niet laten omkopen, neem genoegen met 

je soldij.’
15Het volk was vol verwachting, en allen vroegen 

zich af of Johannes misschien de messias

was, 16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop 

jullie met water, maar er komt iemand die 

machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om 

de riemen van zijn sandalen los te maken. 



Luisterlied: Nun komm der Heiden Heiland (J.S. Bach; ouverture van 

Cantate 61 (Kom tot ons de wereld wacht / Heiland, kom in onze nacht / 

Licht dat in de nacht begint / Kind van God, Maria’s kind)

Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en 

met vuur; 17Hij houdt de wan in zijn hand om 

zijn dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij 

bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in 

onblusbaar vuur verbranden.’
18Op deze en andere wijze spoorde hij het volk 

aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.



Verkondiging

Kom tot ons de wereld wacht  

Heiland, kom in onze nacht 

Licht dat in de nacht begint 

Kind van God, Maria’s kind



Verkondiging

Orgelspel en Lied 466: 2 en 5 





0rgelspel en Lied 466: 2 en 5



vervolg



vers 5



vervolg



Kinderen



Pastorale mededelingen



Pastorale mededelingen

Gebed



collecteaankondiging

Voorbeden 

en

Dankgebed  
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Lied 439: 3 en 4



vervolg



vers 4



vervolg



Zegen



Zegen

Gezongen: Amen



Een gezegende week gewenst
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