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          KERKDIENST                     

                 Orde van dienst   
op 13 december 2020 aanvang 10:00 uur  

(3e van advent, gaudete, verblijdt u)   
in de Hoeksteen   

Voorganger: Ds. H. Pol, Zuidhorn 
Organist: Freek Reitsema 

Lector: Wil Wilts 

  
  
- Zingen voorafgaande aan de dienst: Lied 438:1 

 
1. God lof! Nu is gekomen 

Gods aangename tijd: 
de koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht. 

 
- Woord van welkom 

 
- Aanvangslied: 450 

 
1. Verblijd u in de Heer te allen tijd, 

dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijd u, 
verblijd u, want de Heer is zeer nabij, 
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.. 

 
2. Wees niet bezorgd, maar bid en smeek de Heer, 

wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen, 
want Hij brengt in uw ballingschap een keer, 
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend. 

 
3.  Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft 

gaat alle redelijk verstand te boven. 
Hij die uw harten in zijn hoede heeft 
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven. 
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- Bemoediging: 
 

Vg:  Helpen doet de Heer onze God 
GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg:  Die trouw blijft over grenzen heen 
GM: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS 
 

- Groet 
VG: de Heer zij met U 
GM: OOK MET U ZIJ DE HEER 
 

- Drempelgebed en staande zingen de psalm van de zondag 85: 1,2 
 

1. Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 
 

2.  Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, 
verbergt Gij steeds uw goddelijk aangezicht? 
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer 
opdat het zich in U verblijde, Heer? 
Toon ons uw heil en goedertierenheid: 
ik ben o God tot luisteren bereid. 
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt, 
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt. 

 
 

- Ontsteken van de adventskaarsen door Fleur Heghi en gedichtje 
 

- Project van Advent 
 

- Bloemschikking van Advent 
 

- Kyriëgebed gesproken en gezongen met Lied 463: 1,2,6,7,8 
 

1. Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 
 

2. Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 
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6. Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 
 

7. Christe eleison, 
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 
 

8. Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 
 

- Gebed van de zondag 
 

- Toelichting bij de lezingen 
 

- Bijbellezing (OT): Jesaja 65: 17 – 25 
 

17Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, 
het komt niemand ooit nog voor de geest. 
18Er zal alleen maar blijdschap zijn 
en groot gejuich om wat ik schep. 
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 
en schenk haar bevolking vreugde. 
19Dan zal ik over Jeruzalem jubelen 
en mij verblijden over mijn volk. 
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 
20Geen zuigeling zal daar meer zijn 
die slechts enkele dagen leeft, 
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; 
want een kind zal pas sterven als honderdjarige, 
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 
21Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, 
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; 
22in wat zij bouwen zal geen ander wonen, 
van wat zij planten zal geen ander eten. 
Want de jaren van mijn volk 
zullen zijn als de jaren van een boom; 
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten 
van het werk van hun handen. 
23Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. 
Zij zullen, met heel hun nageslacht, 
een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 
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24Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, 
ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 
25Wolf en lam zullen samen weiden, 
een leeuw en een rund eten beide stro 
en een slang zal zich voeden met stof. 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 

 
- Lied 528 

 

1. Omdat Hij niet ver wou zijn 
is de Heer gekomen. 
Midden in wat mensen zijn 
heeft Hij willen wonen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

2.  Overal nabij is Hij 
menselijk allerwegen. 
Maar geen mens herkent Hem, Hij 
wordt gewoon verzwegen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

3. God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder, 
heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

4. Wil daarom elkander doen 
alle goeds geduldig. 
Wees elkaar om zijnentwil 
niets dan liefde schuldig. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

5. Wees verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
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- Bijbellezing (NT): Joh 3: 22 - 30 
 

Getuigenis van Johannes de Doper 
22Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en 
hij doopte er. 23Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een 
waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. 
24Johannes was immers nog niet gevangengezet. 25Er ontstond een discussie 
tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. 26Ze 
gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de 
overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan 
het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’ 27Johannes antwoordde: ‘Een mens 
kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. 28Jullie kunnen 
van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor 
hem uit gezonden.” 29De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de 
bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. 
Dat vervult mij met grote vreugde. 30Hij moet groter worden en ik kleiner. 

 
Lied 456 (a of b) 1,8 
 

1. Kwam van Godswege 
een man in ons bestaan, 
een stem om te getuigen, 
Johannes was zijn naam. 
Man van Godswege, 
Johannes was zijn naam. 

 

8. Volk uitverkoren 
om in het licht te staan, 
een kind wordt u geboren, 
Messias is zijn naam. 
Kind ons geboren, 
jouw licht zal met ons gaan. 
 

 

- Uitleg en verkondiging 
 

 
 

- Lied  439:1,2 
 

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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2    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. 
 
 

- Gebeden:   
- lofprijzing  
- voorbeden   
- stil gebed 

 -'Onze Vader' 
 

- Slotlied: 451:1,2,5 
 

1. Richt op uw macht, o Here der heerscharen 
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 
 

2. Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 
zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgenboom en wijnstok van de trouw. 

 
5. Richt over de aarde en haar diepe stromen, 

de volkeren, de sterren, zon en maan, 
zij zullen allen voor uw aanschijn komen 
en zingen dat uw woorden niet vergaan. 

 
- Zegen 


