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Welkom 
 
Aansteken eerste adventskaars 
 
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 tirannie, 
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 
 
Hymns ancient and modern 372: 1 en 4 
1 Immortal, invisible, God only wise, 
in light inaccessible hid from our eyes, 
most blessed, most glorious, the Ancient of Days, 
almighty, victorious, thy great name we praise. 
4 Great Father of glory, pure Father of light, 
thine angels adore thee, all veiling their sight; 
all praise we would render, O help us to see 

't is only the splendor of light hideth thee. 
 
Geboden 
 
Psalm 2: 1 en 2 
1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 
Wat is de waanzin toch die zij beramen? 
De groten staan gewapend tot de slag, 
de machtigen der wereld spannen samen. 
't Is tegen het gezag van God den HERE 
en tegen zijn gezalfde vorst gericht: 
“Komt”, zeggen zij, “laat ons hun banden scheuren, 
tot alle macht in onze handen ligt!” 
2 Die in de hemel is gezeten lacht, 
want Hij is God die eeuwig blijft regeren. 
Hij spot met hen die spotten met zijn macht. 
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. 
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning 
en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 
“Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning 
op Sions berg, de berg der heiligheid.” 
 
Gebed 
 
Op Toonhoogte 478 
Ben je groot of ben je klein 
of ergens tussenin: 
God houdt van jou. 
Ben je dik of ben je dun 
of ben je blank of bruin: 
God houdt van jou. 
Hij kent je als je blij bent, 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent, 
Hij kent je als je straalt. 

Het geeft niet of je knap bent, 
het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou. 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou. 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas. 
 
Bijbellezing Jesaja 24: 1-23 (NBV21) 
Oordeel over de aarde 
241De HEER verwoest de aarde en slaat haar kaal, 
Hij ontwricht haar en verstrooit haar bewoners. 
2Priester en volk treft hetzelfde lot, 
meester en slaaf, 
meesteres en slavin, 
verkoper en koper, 
wie te leen krijgt en wie te leen geeft, 
schuldenaar en schuldeiser. 
3De aarde wordt geheel verwoest 
en volkomen leeggeplunderd 
– want de HEER heeft aldus gesproken. 
4De aarde treurt en verwelkt, 
de wereld verwelkt en kwijnt weg. 
Ook de groten der aarde kwijnen weg. 
5De aarde is door haar bewoners ontheiligd: 
zij hebben de voorschriften overtreden, 
zijn aan de wetten voorbijgegaan 
en hebben het eeuwig verbond verbroken. 
6Daarom verslindt een vloek de aarde 
en moeten haar bewoners boeten; 
daarom wordt hun aantal zo klein 
en blijven er nog weinig mensen over. 
7De wijn is verdroogd, de wijnstok kwijnt weg. 
De vrolijke feestvierders zuchten. 
8De roffelende trommels zwijgen, 
het feestgedruis sterft weg, 
de jubelende lier verstomt. 
9Men drinkt de wijn zonder lied, 
de drank smaakt de drinker bitter. 
10De stad is één grote woestenij, 
de toegang tot ieder huis is versperd. 
11Op straat wordt luid gejammerd om de wijnoogst. 
Alle blijdschap is gesmoord, 
de vreugde van de aardbodem verdwenen. 
12Wat van de stad rest, is verwoesting, 
troosteloos is de vernielde poort. 
13Het zal de aarde en al haar volken vergaan 
als bij het schudden aan een olijfboom, 
als bij het nalezen van een wijngaard. 
14Daarginds barst men uit in gejuich, 
vanaf de zee bejubelt men de majesteit van de HEER. 
15Prijs daarom de HEER in het land van de 
dageraad, 
de naam van Israëls God op de eilanden in zee. 
16Van het einde der aarde horen wij zingen: 
‘Hulde aan de rechtvaardige!’ 
Maar ik verzucht: ‘Wee mij! 
Verloren, verloren ben ik! 
Verraders plegen verraad, 
hoe verraderlijk is het verraad van verraders.’ 
17Verschrikking, valkuil en vangnet 
wacht jullie die de aarde bewonen. 
18Wie vlucht voor de verschrikking 
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zal vallen in de kuil, 
wie uit de kuil weet te klimmen 
raakt gevangen in het net. 
De sluizen van de hemel worden geopend, 
de grondvesten van de aarde beven. 
19De aarde kraakt en barst open, 
de aarde schokt en schudt heen en weer, 
de aarde kantelt en wankelt vervaarlijk. 
20De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard, 
ze zwaait heen en weer als een schuilhut. 
Haar opstandigheid drukt zwaar op haar, 
ze valt en staat niet meer op. 
21Op die dag zal de HEER afrekenen 
in de hemel met de machten van de hemel, 
en op aarde met de vorsten van de aarde. 
22Dan worden zij bijeengedreven, 
gevangen in een kuil, opgesloten in een kerker. 
En na lange tijd zullen zij hun straf ontvangen. 
23Dan zal de heldere maan zich schamen, 
de stralende zon van schaamte verbleken. 
Want de HEER van de hemelse machten heerst op 
de Sion, 
in Jeruzalem wordt zijn luister getoond 
aan de oudsten van zijn volk. 
 
Preek 
 
Gebed 
 
Gezang 122: 1, 3 en 5 
1 Komt tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
3 Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 
5 Lof zij God in 't hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid.

Mededelingen 
Dankzegging en voorbeden 
Collectes 

1. IFES / Rooted studentenproject 
2. Emeritikas 

 
De kinderen komen terug. 
 
Op Toonhoogte 346 
1 Zegen, aanbidding. 
Kracht, overwinning. 
Ere zij de eeuwige God. 
Laat elke natie, elke creatie 
buigen voor de eeuwige God. 
2 Elke tong in hemel, op 
aard zal uw macht belijden. 
Elke knie buigt neer 
voor uw troon, aanbiddend. 
U wordt hoog verheven 
o God en oneindig is uw heerschappij, 
o, eeuwige God. 
3 De aarde wordt vol van uw koninkrijk. 
Zing nu voor de eeuwige God. 
Geen andere macht is aan U gelijk. 
Zing nu voor de eeuwige God. 
4 Elke tong in hemel, op aard 
zal uw macht belijden. 
Elke knie buigt neer 
voor uw troon, aanbiddend. 
U wordt hoog verheven, 
o God en oneindig is uw heerschappij, 
o, eeuwige God. 
 
Zegen (3x amen) 


