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Welkom 
 
Aansteken van de vierde Adventskaars 
 
Gezang 125: 5 (NL) en 6 (GB) 
5 O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
6 O come, O Bright and Morning Star, 
and bring us comfort from afar! 
Dispel the shadows of the night 
and turn our darkness into light. 
Rejoice! Rejoice! Immanuel 
shall come to you, O Israel. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Gezang 117: 1 (NL), 1 (GB) en 3 (NL) 
1 Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 
1 All glory, laud, and honor 
to you, Redeemer, King, 
to whom the lips of children 
made sweet hosannas ring. 
You are the King of Israel 
and David's royal Son, 
now in the Lord's name coming, 
the King and Blessed One. 
3 Ver van de troon der tronen 
en 's hemels zonneschijn 
wilt G’ onder mensen wonen, 
der mensen broeder zijn. 
Met God wilt G’ ons verzoenen, 
tot God heft G’ ons omhoog, 
en onder miljoenen 
hebt Gij ook mij in 't oog. 
 
Geboden 
 
Gebed’ 
 
Op Toonhoogte 410 
Heel gewoon, heel gewoon. 
Niemand had 't zo verwacht. 
Geen paleis of een dure woning, 
wie had dat ooit gedacht. 
Door te worden als een kind, 
heel eenvoudig, 
door te worden als een kind, heel klein, 
kon Hij onze Koning worden, 
kan Hij de Redder zijn. 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas. 
 

Bijbellezing Jesaja 26: 1-6 (NBV21) 
Redding en vrede voor het rechtvaardige volk 
1Op die dag zal in Juda dit lied klinken: 
‘Wij hebben een sterke stad, 
de HEER biedt ons redding 
als een wal, als een muur. 
2Open de poorten, 
opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, 
het volk van uw getrouwen. 
3De standvastige is veilig bij U, 
vrede is er voor wie op U vertrouwt. 
4Vertrouw op de HEER, voor altijd, 
want de HEER is een eeuwige rots. 
5Hij haalt neer wie in de hoogte leven 
en veilig in hun onneembare vesting wonen. 
Hij brengt zelf hun stad ten val, 
Hij maakt haar met de grond gelijk, 
ze ligt neer in het stof. 
6Dan wordt ze onder de voet gelopen, 
vertrapt door de zwakken, vertreden door de 
armen.’ 
 
Psalm 122: 1 en 2 
1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: “Gord u aan 
om naar des HEREN huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!” 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
2 Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de HEER verkoor, 
hier, waar uw heilge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar 's HEREN woord, om zijns naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 
 
Preek 
 
Gebed 
 
Op Toonhoogte 220 
1 Wij blijven geloven, dat onder miljoenen 
de Heer van de schepping een plan met ons heeft, 
waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 
2 En ook dat zijn boodschap de mens kan 
bevrijden, 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
3 En dat Hij ons telkens de durf wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal, 
om buiten onszelf voor de ander te leven; 
ons kleine begin van zijn groot ideaal. 
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4 Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt 
en 't morgenrood rijst dat zijn komst met de wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 
 
Mededelingen 
Dankzegging en voorbeden 
Collecten 

1. Dit Koningskind 
2. Emeritikas 

 
De kinderen komen terug. 
 

Gezang 66: 1, 3 en 4 
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 tezaam 
barmhartigheid verwachten, 
nu Hij de zaligheid 
voor wie Hem vreest, bereidt 
door al de nageslachten. 
4 Des Heren kracht is groot; 
zijn arm verstrooit, verstoot 
die hoog zijn in hun ogen. 
Hun tronen zijn niet meer, 
maar gunstrijk wil de Heer 
eenvoudigen verhogen. 
 
Zegen (3x amen) 


