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TWEEDE ZONDAG VAN ADVENT | ‘Populus Sion’

Wegens ziekte van Wouter van der Wilt 
bespeelt Kees van Eersel het orgel



VOORBEREIDING

verwelkoming door de ouderling
en aansteken adventskaarsen door Margriet

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende): 

v Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: Kom tot ons, God,  naar U gaat ons verlangen uit.
 Wek op uw kracht – en schep ons nieuwe adem!



v: Kom tot ons, God – dat Gij ons raakt
 met de hartslag van uw liefde,

v en ons geneest – met de gloed van uw genade



v dat Gij ons draagt – op de vleugels van uw vrede

v en ons nog voorgaat – met de vonken van uw licht



v dat Gij ons bouwt – tot een hechte stad van recht,

v doe ons weer wonen – in de weelde van uw zegen.



aanvangslied 444: 1, 2, 3 (dit zingen wij staande)
‘Nu daagt het in het oosten’

gebed om ontferming, beantwoord door 367d



adventslied: 463: 1, 5, 6, 7, 8
‘Licht in onze ogen’

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag

zingen ‘Kijk eens in de verte’   --->

kinderen gaan naar de nevendienst



    Kijk eens      in      de       ver   -     te,   wat    zie     je     dan?

   Wat kun     je    ver - wach   -   ten, waar   droom     je       van?

   Met de  wach-ter      en Jo - han-nes, met Je - sa-ja   en Ma-ri - a, 

   met         de           her   -   ders             kij    -    ken         wij.

     Want het       don  -  ker        gaat      voor    -    bij ____





kinderen gaan naar de kindernevendienst

na de eerste schriftlezing zingen psalm 80: 1, 2, 7
‘O God van Jozef, leid ons verder’

schriftlezing Jesaja 40: 1-11
1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2  Spreek 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.



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.



9 Beklim 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!’
10 Ziehier God, de heer!
 Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
 Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
11 Als een herder weidt hij zijn kudde:
 zijn arm brengt de lammeren bijeen,
 hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.



psalm 80: 1, 2, 7
‘O God van Jozef, leid ons verder’

na de tweede lezing lied 439: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen
‘Verwacht de komst des Heren’

schriftlezing Johannes 1: 19-28
19 Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit 
Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om 
hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20 Hij gaf zonder aarzelen ant-
woord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’  21  Toen 



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 kun-
nen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u 
zelf dat u bent?’ 23 Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woes-
tijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja 
gezegd heeft.’ 24 De afgevaardigden die uit de kring van de 
farizeeën kwamen, 25 vroegen 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, 27 hij die na mij komt – ik ben het 



niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ 
28 Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, 
waar Johannes doopte.

lied 439: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen
‘Verwacht de komst des Heren’

UITLEG EN VERKONDIGING 

na de verkondiging lied 528: refrein steeds allen
1 solo, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen
‘Omdat Hij niet ver wou zijn’





UITLEG EN VERKONDIGING 

lied 528: refrein steeds allen
1 solo, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen
‘Omdat Hij niet ver wou zijn’

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
gezongen gebedsrefrein: 458 ‘Zuivere vlam’   --->



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
gezongen gebedsrefrein: 458 ‘Zuivere vlam’





als de kinderen zijn teruggekomen,
zingen ‘Voor wie in het donker’

          Voor  wie vraagt en zoekt,      ver        weg    in  de woes-tijn

       klinkt een lui - de  stem,     Jo   -   han - nes  maakt zich klein

        ‘Na       mij  komt  hij,           zo     groot   en    zo   dicht - bij. 

        Wie hem ziet  zal  we   -   ten:        God    wil  met  ons  zijn.’



inzameling van de gaven voor
 1. kerk   2. pastoraat

lied 441: 1, 6, 10
‘Hoe zal ik U ontvangen’

zending en zegen

orgelspel door Kees van Eersel

(Na de dienst achter in de kerk koffie, thee, limonade)


