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orgelspel: 
“An Wasserflüssen Babylon”



»

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):  

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 Wij openen ons voor u, o God

VOORBEREIDING



»

v: opdat uw Geest in ons kan dalen
 en worden tot onze eigen adem.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat de kracht van wat U nog altijd beweegt
 ook ons de richting wijst.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw liefde ons bezielen zal
 ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.

allen: Amen



aanvangslied 213: 1 en 5 (staande)
“Morgenglans der eeuwigheid”    ––>



»



»



»



»



gebed om ontferming 

beantwoord door 299 E  (I=mannen, II=vrouwen)
“Kyrie- en Gloriahymne” ––>
(het Gloria-deel staande)



»

[I = mannen, II = vrouwen]



»

[staande]



»



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

kinderen gaan naar nevendienst   ––>

schriftlezing Jesaja 40: 1 - 5   ––>





DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

kinderen gaan naar nevendienst

schriftlezing  Jesaja 40: 1 - 5   ––>

daarna zingen psalm 146: 1 en 3



»

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!’



psalm 146: 1 en 3
“Zing, mijn ziel, voor God uw Here”  ––>

daarna schriftlezing Lukas 1: 57-80



»



»



»



»



schriftlezing Lukas 1: 57-80   ––>

daarna zingen lied 456 B: 
1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 4 orgelvers, 5 en 6 allen
“Kwam van Godswege”



57 Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht 
Elisabet een zoon ter wereld. 58 Haar buren en verwanten hoor-
den hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze ver-
heugden zich samen met haar. 59 Op de achtste dag kwamen 
ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, 
naar zijn vader. 60 Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal 
hij heten!’ 61 Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je fami-
lie die zo heet.’ 62 Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe 
hij het kind wilde noemen. 63 Hij vroeg om een schrijftablet 
en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was ver-
baasd. 64 En meteen werd de verlamming van zijn mond en »



zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loof-
de God. 65 Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en 
in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen 
besproken. 66 Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en 
vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit kind? Want de 
machtige hand van de Heer beschermde hem.
67 Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en 
sprak deze profetie:
68 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
 hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. »



69 Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt
 uit het huis van David, zijn dienaar,
70 zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn hei-

lige profeten:
71 bevrijd zouden we worden van onze vijanden,
 gered uit de greep van allen die ons haten.
72 Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders
 en herinnert hij zich zijn heilig verbond:
73 de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader,
 dat wij, 74 ontkomen aan onze vijanden,
 hem zonder angst zouden dienen, 75 toegewijd en oprecht,»



 altijd levend in zijn nabijheid.
76 En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Aller-

hoogste,
 want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem ge-

reed te maken,
77 en om zijn volk bekend te maken met hun redding
 door de vergeving van hun zonden.
78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
 zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
79 en verschijnen aan allen die leven in duisternis
 en verkeren in de schaduw van de dood, »



 zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vre-
de.’

80 Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johan-
nes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich 
kenbaar maakte aan het volk van Israël.

»



lied 456 B: 1 allen, 2 cantorij, 
3 allen, 4 orgelvers, 5 en 6 allen

“Kwam van Godswege”  ––>



»

 (vers 1: allen)



»



 (vers 2: cantorij)

Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.

»



 (vers 3: allen)

»



»



 (vers 4: orgelvers)

‘Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven ’t woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn.’

»



 (vers 5: allen)

»



»



(vers 6: allen)

»



»



UITLEG  EN  VERKONDIGING 

daarna CANTATA BWV 167:
“O mensen, roem Gods liefde”

























CANTATA BWV 167:
“O mensen, roem Gods liefde”
(tekst in de bijlage bij orde van dienst)





dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de nevendienst  ––>

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN





collecte
 1) Kerk 2) Kerkomroep
 ... en bij de uitgang een extra collecte 
 voor de kosten van de cantate

slotlied: 704 (staande)
“Dank, dank nu allen God”    ––>



»



»



»



»



»



»



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”

• achter in de kerk is er nu koffie, thee, limonade
• bij de uitgang en de koffietafels wordt gecollecteerd 

voor de kosten van de Cantate



Protestants Kralingen

orgelspel:
“Von Gott will ich nicht lassen” | J.S. Bach

Kerkmaatjes ... ?

Liedboek licentie L22807


