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Welkom (opening met Romeinen 13:12) 
12De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten 

we ons daarom ontdoen van de praktijken van de 

duisternis en ons omgorden met de wapens van 

het licht. 

 

Gezang 125: 1 en 2 

1 O kom, o kom, Immanuël, 

verlos uw volk, uw Israël, 

herstel het van ellende weer, 

zodat het looft uw naam, o Heer! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

2 O kom, Gij wortel Isaï, 

verlos ons van de tyrannie, 

van alle goden dezer eeuw, 

o Herder, sla de boze leeuw. 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 75: 1 

1 U alleen, U loven wij, 

U loven wij, onze Heer, 

want uw naam zo rijk van eer 

is tot onze vreugd nabij. 

Men vertelt in heel het land 

al de wondren van uw hand. 

 

Gebed 

 

Bijbellezing Jesaja 40: 1-11 (NBV21) 

Troost voor Jeruzalem 
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, teer als een bloem in het veld. 
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 eeuwig 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 vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de 

ooien. 

 

Gezang 66: 1 en 3 

1 Mijn ziel verheft Gods eer; 

mijn geest mag blij den Heer 

mijn Zaligmaker noemen, 

die, in haar lage staat, 

zijn dienstmaagd niet versmaadt, 

maar van zijn gunst doet roemen. 

3 Hoe heilig is zijn naam! 

Laat volk bij volk tesaam 

barmhartigheid verwachten, 

nu Hij de zaligheid 

voor wie Hem vreest, bereidt 

door al de nageslachten. 

 

Bijbellezing Lucas 1: 57-80 (NBV21) 

De geboorte van Johannes 
57Toen de dag van haar bevalling was aangebro-

ken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. 58Haar bu-

ren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer 

voor haar was geweest, en ze verheugden zich sa-

men met haar. 59Op de achtste dag kwamen ze het 

kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, 

naar zijn vader. 60Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Jo-

hannes zal hij heten!’ 61Ze zeiden tegen haar: ‘Er is 

niemand in je familie die zo heet.’ 62Ze beduidden 

zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noe-

men. 63Hij vroeg om een schrijftablet en schreef 

erop: ‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was ver-

baasd. 64En meteen werd zijn tong losgemaakt en 

zijn mond geopend, en hij begon te spreken en God 

te loven. 65Alle omwonenden waren diep onder de 

indruk, en in heel het bergland van Judea werden 

deze gebeurtenissen besproken. 66Ieder die het 

hoorde bleef erover nadenken en vroeg zich af: Hoe 

zal het verdergaan met dit kind? Want de hand van 

de Heer steunde hem. 
67Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige 

Geest en sprak deze profetie: 
68‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, 

Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. 
69Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt 

uit het huis van David, zijn dienaar, 
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70zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van 

zijn heilige profeten: 
71bevrijding uit de hand van onze vijanden, 

uit de greep van allen die ons haten. 
72Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorou-

ders 

en herinnert Hij zich zijn heilig verbond: 
73de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze 

vader, 
74dat wij, bevrijd van onze vijanden 

en vrij van angst, Hem dienen zouden, 
75oprecht en toegewijd, ons leven lang. 
76En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: profeet 

van de Allerhoogste, 

want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor 

Hem gereed te maken, 
77en om zijn volk bekend te maken met hun redding 

door de vergeving van hun zonden. 
78Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze 

God 

zal het stralende licht uit de hemel zich over ons 

ontfermen 
79en schijnen over allen die in duisternis verkeren, 

in de schaduw van de dood, 

zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van 

de vrede.’ 
80Het kind groeide op en werd gesterkt door de 

Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag 

aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het 

volk van Israël. 

 

Samen zeggen Psalm 67: 2-3 (NBV21): 
2 Moge God ons genadig zijn en ons zegenen, 

moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen. 
sela 
3Dan zal men op aarde uw weg kennen, 

onder alle volken uw reddende kracht. 

 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in de hel, 

op de derde dag opgestaan uit de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof een heilige, katholieke, 

christelijke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en een eeuwig leven. 

Amen. 

 

Collecteaankondiging 

1. Red een kind 

2. Kerkelijke kassen en kerk 

 

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 

 

Gezang 127: 1, 3 en 7 

1 Gaat, stillen in den lande, 

uw Koning tegemoet, 

de intocht is ophanden 

van Hem die wondren doet. 

Gij die de Heer verwacht,  

laat ons voor alle dingen 

Hem ons hosanna zingen. 

Hij komt, Hij komt met macht. 

3 Hoort toe, gij zwaarbeproefden, 

uw Koning is niet ver! 

Voor wie in 't duister toefden, 

rijst nu de morgenster. 

De Heer geeft in de nood 

zijn wonderbare bijstand; 

Hij slaat de laatste vijand, 

Hij overwint de dood. 

7 Gij schenkt met volle handen, 

die zelf de armoe draagt. 

Gij maakt uzelf te schande, 

die steeds naar zondaars vraagt. 

Wij willen, groot en klein, 

die 't al van U ontvingen, 

U ons hosanna zingen 

en eeuwig dankbaar zijn. 

 

Zegen 


