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Welkom 
 
Aansteken derde Adventskaars 
 
Gezang 125: 4 (NL) en 7 (GB) 
4 O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
7 O come, O King of nations, bind 
in one the hearts of all mankind. 
Bid all our sad divisions cease 
and be yourself our King of Peace. 
Rejoice! Rejoice! Immanuel 
shall come to you, O Israel. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Gezang 26: 1 en 4 
1 Daar is uit 's werelds duist're wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken. 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 
Geboden 
 
Gebed 
 
Op Toonhoogte 412 
Refrein: 
In het begin was het Woord, 
en het Woord was bij God, 
bij God. 
In het begin was hel Woord, 
en het Woord was bij God, 
en hel Woord was God. 
1 Het Woord is bij ons gekomen, 
het kwam als een licht in de nacht. 
Om onder de mensen te wonen. 
Maar wie had een Kindje verwacht? 
Refrein 
2 Het Woord is aan ons gegeven, 
allang van tevoren beloofd. 
De weg en de waarheid, het leven 
voor wie in het Kindje gelooft. 
Refrein 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas. 
 

Bijbellezing Jesaja 25: 1-12 (NBV21) 
Danklied 
1HEER, U bent mijn God. 
Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven. 
Want wonderbaarlijk zijn uw daden, 
sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uitge-
voerd, 
trouw en betrouwbaar. 
2U hebt de stad tot een bouwval gemaakt, 
de versterkte vesting tot een ruïne; 
het bolwerk van barbaren is geen stad meer, 
nooit zal ze worden herbouwd. 
3Daarom zal het gewelddadige volk U eren, 
de stad van wrede volken ontzag voor U tonen. 
4U was een toevlucht voor de zwakken, 
een toevlucht voor de armen in hun nood, 
een schuilplaats tegen stortbuien, schaduw tegen 
hitte. 
Want het woeden van die wrede volken 
is als een stortbui tegen een muur, 
5als hitte in een dorre streek. 
U doet het gejoel van barbaren verstommen, 
U tempert de triomf van tirannen, 
zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. 
Het feestmaal op de Sion 
6Op deze berg richt de HEER van de hemelse 
machten 
voor alle volken een feestmaal aan: 
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 
een feestmaal rijk aan merg en vet, 
met pure, rijpe wijnen. 
7Op deze berg vernietigt Hij de sluier 
waarmee alle volken omhuld zijn, 
het kleed dat alle volken bedekt. 
8Voor altijd doet Hij de dood teniet. 
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 
de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg 
– de HEER heeft gesproken. 
9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! 
Hij was onze hoop: Hij zou ons redden. 
Hij is de HEER, Hij was onze hoop. 
Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’ 
10De hand van de HEER rust op deze berg, 
maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, 
zoals stro in mest wordt getreden; 
11Moab spreidt zijn armen uit 
als iemand die tracht te zwemmen, 
maar hoe hij ook met zijn armen maait, 
de HEER laat hem door zijn hoogmoed ten onder 
gaan. 
12Hij haalt de hoge, versterkte muren neer, 
Hij maakt ze met de grond gelijk, 
ze liggen neer in het stof. 
 
Psalm 22: 6 en 7 (berijming 2021) 
6. U antwoordt mij in mijn vertwijfeling. 
Mijn broeders horen hoe ik voor U zing. 
U heeft mij niet veracht: opnieuw ontving 
ik licht en leven. 
Volk van de HEER, juich mee, Hij is verheven. 
Zijn hand bereidt een feest voor arme slaven. 
Wie naar Hem zoekt, ontvangt zijn goede gaven 
in eeuwigheid. 
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7. Eens zal men Hem erkennen, overal. 
De dag komt dat de wereld knielen zal 
voor de geduchte Heer van het heelal: 
Hij zal regeren. 
Straks zal zelfs wie begraven is Hem eren. 
Het nageslacht zal al zijn daden prijzen 
en aan zijn recht en goedheid eer bewijzen: 
het is volbracht. 
 
Preek 
 
Gebed 
 
Op Toonhoogte 390 
(Refrein) 
Alle volken zing luid, 
jubel het uit: 
geef God de glorie en eer. 
Zing met adem en stem, 
juich voor Hem: 
dit is de dag van de Heer! 
1 De dag die komt schudt de wereld wakker; 
vangt aan met luid trompetgeschal. 
Een feest voor wie naar vrede snakken; 
een vreugdedans en gejuich overal! 
Refrein 
2 Dit is de dag van Gods recht en vrede; 
een jubeljaar waarin ieder telt. 
Wie onderdrukt is, heeft geleden, 
juicht als de Heer heel de aarde herstelt. 
3 Dit is de dag van Gods genade 
voor duizend jaar en een eeuwigheid. 
Het wordt de hemel, hier op aarde, 
als Jezus komt in zijn majesteit! 
Refrein 2x

AVONDMAAL 
Onderwijs uit formulier 2 
Gebed 
Viering 
 
Psalm 103: 2 en 9 
2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 
9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Komt allen tot de lof des HEREN saam. 
Lof zij den HEER in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 
Mededelingen 
Dankzegging en voorbeden 
Collecten: 

1. Stichting Present 
2. Theologische Universiteit Apeldoorn 

 
De kinderen komen terug uit de bijbelklas 
Kindermoment 
 
Op Toonhoogte 336 
Praise God from whom all blessings flow. 
Praise Him, all creatures here below. 
Praise Him above all heavenly host. 
Praise Father, Son and Holy Ghost. 
 
Zegen 


