KERKDIENST

Orde van dienst
op 6 december 2020 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: ds. Ernst van Gulik
Pianiste: Moniek Timmer
M.m.v.: Koortje

- Woord van welkom
- Lied 25: 1,2, uit Liedboek
1. Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.
2. Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten..
- Stil gebed
- Bemoediging en groet
- De tweede kaars van Advent
- Project van Advent
- Bloemschikking van Advent
- Gebed om vergeving
- Woord van genade
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- Lied 441: 1,2,10, uit Liedboek
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.
10. Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld,
en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen,
uw feest, uw liefdesmaal.
- Opdracht
- Gebed om de heilige Geest
- Lezing in de Bijbel: Johannes 1: 19-28
19Dit

is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem
priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’
20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de
messias.’21Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik
ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22‘Maar wie bent u dan?’
vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons
gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23Hij zei: ‘Ik ben de stem die
roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja
gezegd heeft.’ 24De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen,
25vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook
niet Elia of de profeet?’ 26‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in
uw midden is iemand die u niet kent, 27hij die na mij komt – ik ben het niet
eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ 28Dit gebeurde in
Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.
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Lied 741: 1,2, uit Liedboek
1. Een engel roept de oude man
Hij stokt, kan niet meer spreken.
Elisabet ontvangt, zij weet:
Johannes zal hij heten.
Haar nicht Maria komt te hulp,
Met haar in heil eendrachtig;
Het kind springt op, wijst in haar schoot
Op Hij die redt waarachtig.
Johannes is zijn naam,
Gods rijk kondigt hij aan,
Hij wijst een nieuw bestaan,
Een koppig Gods geschenk.
2. Een stem die roept in de woestijn;
Draag vruchten van bekering.
De wegbereider van Gods rijk,
De schare zoekt zijn lering.
Johannes wijst op wie daar komt,
Hert lam van God, je Redder.
Ik doop met water, Hij met vuur;
Ik minder, Hij gaat verder.
Johannes is zijn naam,
Gods rijk kondigt hij aan,
Hij wijst een nieuw bestaan,
Een koppig Gods geschenk
- Preek

Ik ben de stem
die roept
in de woestijn
- Muzikale bijdrage
- Lied 439: 1,2,4, uit Liedboek
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.
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Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

4. O Jezus, maak mij arme
in deze heil'ge tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.
- Dankgebed en voorbeden
- Lied 440: 1,4 uit Liedboek
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.

4.

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
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