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Adventslied vooraf Lied 441: 1, 2

1. Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

2. Heel Sion strooit haar palmen
als vaandels voor uw voet.
En ik stem in met psalmen
waarmee ik U begroet.
Zo zal ik U ontvangen:
mijn lofzang is de twijg,
mijn zangen zijn het vaandel
dat zich in eerbied neigt.



Mededelingen

Intochtspsalm: Psalm 24: 1, 2, 3

1. De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

2. Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

3. God is hem zegenrijk nabij,
in ’t recht des Heren wandelt hij,
de God des heils zal hem verblijden.
Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht
en zoekt des Heren aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

Stilte ter voorbereiding op de ontmoeting met God



Votum (toewijding) Genade-groet

Verootmoedigingsgezang Lied 439: 1, 3

1. Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

3. Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God.

Vrijspraak

Aansteken kaars met gedicht; Kinderverhaal. 

Regel der dankbaarheid



Lied 435: 1, 2

1. Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnenrijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld ‘t leven weer.
Juich blijde, zing uw God ter eer,
loof Hem, die sterk van daad
de deuren binnengaat.

2. Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,
juich, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!

Gebed voor de opening van de Heilige Schrift

Lezing Lukas 1: 57-80
Toen de dag van haar bevalling was aangebroken,
bracht Elisabet een zoon ter wereld. Haar buren en
verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor
haar was geweest, en ze verheugden zich samen
met haar. 



Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden,
en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader.
Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’
Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die
zo heet.’ Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe
hij het kind wilde noemen.Hij vroeg om een schrijf-
tablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ 
Iedereen was verbaasd. En meteen werd de verlam-
ming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt,
en hij begon te spreken en loofde God. Alle omwo-
nenden waren diep onder de indruk, en in heel het
bergland van Judea werden deze gebeurtenissen
besproken. 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.
Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige
Geest en sprak deze profetie:
‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft
zich om zijn volk bekommerd en het verlost.
Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt
uit het huis van David, zijn dienaar, zoals hij van
oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige
profeten: bevrijd zouden we worden van onze 
vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten.
Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders
en herinnert hij zich zijn heilig verbond:
de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader,
dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder
angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd 
levend in zijn nabijheid.



En jij, 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, en om zijn volk
bekend te maken met hun redding door de vergeving
van hun zonden.
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
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 vrede.’
Het 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.

Psalm 105: 1, 2, 3

1. Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijd u, geef zijn naam de eer.

2. Vraag naar des Heren grote daden;
zoek zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.



3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Prediking      ‘Johannes’         Orgelspel

Lied 158A: 1

1. God zij geloofd uit alle macht,
Hij komt zijn volk bevrijden
en heeft aan Israël gebracht
verlossing in zijn lijden.
Hij heeft zijn teken opgericht:
verheffing van het aangezicht
voor heel het huis van David,
zoals voorlang geschreven stond
heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
zo doet Hij ons herleven.

Projectlied
Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.



Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.

Voor- en dankgebed

Slotzang Psalm 72: 7

7. Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

Zegen

Gezongen amen

Collecte bij de uitgang


