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Orgelspel (vrij in te vullen) 
 
Welkom en mededelingen (inleiding) 
 
Intochtslied: lied 315 : 1 en 3 
 
1. Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
 

3. Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 
op mensengunst of -heerlijkheid? 
’t Verwaait als gras en weidebloemen. – 
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

 
Groet en bemoediging
 
Kyriegebed en Glorialied (lied 158A : 1) 
 
1. God zij geloofd uit alle macht, 
Hij komt zijn volk bevrijden 
en heeft aan Israël gebracht 
verlossing in zijn lijden. 
Hij heeft zijn teken opgericht: 
verheffing van het aangezicht 
voor heel het huis van David, 
zoals voorlang geschreven stond 
heeft Hij gedacht aan zijn verbond, 
zo doet Hij ons herleven. 
 
Kindermoment Adventsproject (Marthy Veltman) 
 
Gebed  
 
Lezing 1:  Jesaja 40 : 1 - 11 
 
401Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 
2Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is 
voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 
3Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 
effen in de wildernis een pad voor onze God. 
4Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd,laat ruig land vlak worden en 
rotsige hellingen rustige dalen.5De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat 
leeft. De HEER heeft gesproken!’  



6Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’  En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? 
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. 
7Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is 
dit volk.’   8Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. 
9Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, 
verhef je stem, vrees niet.  Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 
10Ziehier God, de HEER!  Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. 
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. 
11Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, 
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien. 
 
Orgelspel 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.

Lezing 2:  Johannes 1 : 19 - 28  
 
19Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe 
gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben 
niet de messias.’ 21Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de 
profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen 
geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept  
in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24De afgevaardigden 
die uit de kring van de farizeeën kwamen, 25vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias 
bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is 
iemand die u niet kent, 27hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los 
te maken.’ 28Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. 
 
 
Orgelspel lied 456a : 1, 2 en 8 
 
1. 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. Zo staat geschreven: 
de heuvel moet geslecht, 
geen kwaad mag zijn bedreven, 
maak alle paden recht. 
Zo staat geschreven: 
maak alle paden recht. 

 

8. 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.

 
Overweging 
 
Orgelspel (meditatief) 
 
Dankgebed/voorbede en ‘Onze Vader’ ( volgens orde van dienst van Slochteren!) 
 
 
 
 
 



Onze Vader in de hemel,  
Iaat uw naam geheiligd worden,  
Iaat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen.  
 
Collecte 
 
Slotlied 976: 1, 2 en 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, 
leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 
Ons leven mag zich voluit laten lezen, 
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 

2. Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 
als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 
die ons als dode, levenloze letters 
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?

 
3. Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen 
zijn wij gezonden, deze wereld in. 

 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


