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Amersfoort, Adventkerk 
22 december 1991 n.m. | 4e Adventzondag 
Schriftlezingen: | Jesaja 40: 1-11 | Johannes 1: 19-28 | SV | OB 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 

 
Intochtslied Psalm 130: 4 

4 Hoopt op den Heer', gij vromen; 
Is Israel in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israel eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
van Jezus Christus Zijn zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 80: 1 en 2 

1 Neem Isrels Herder, neem ter oren; 
Die Jozefs kroost, door U verkoren, 
Als schapen gunstig hebt geleid; 
Die enen troon van heiligheid 
U tussen Cherubs hebt gesticht; 
Verschijn weer blinkend met Uw licht. 
 
2 Die glans straal' Efraim in d' ogen; 
Toon Benjamin Uw groot vermogen; 
Verlos Manasse tot Uw eer. 
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Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend' aangezicht. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 118: 14 

14 Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit. 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's Heeren goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Jesaja 40: 1-11 

1 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. 
2 Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar 
ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor 
al haar zonden. 
3 Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de 
wildernis een baan voor onzen God! 
4 Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden; 
en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. 
5 En de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard worden; en alle vlees te gelijk zal zien, dat 
het de mond des HEEREN gesproken heeft. 
6 Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn 
goedertierenheid als een bloem des velds. 
7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het 
volk is gras. 
8 Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. 
9 O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij 
verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg 
den steden van Juda: Zie hier is uw God! 
10 Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon 
is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. 
11 Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen 
vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. 

 
2e lezing Johannes 1: 19-28 

19 En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en Levieten afzonden 
van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij? 
20 En hij beleed en loochende het niet; en beleed: Ik ben de Christus niet. 
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21 En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de 
profeet? En hij antwoordde: Neen. 
22 Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? opdat wij antwoord geven mogen dengenen, die ons 
gezonden hebben; wat zegt gij van uzelven? 
23 Hij zeide: Ik ben de stem des roependen in de woestijn: Maakt den weg des Heeren 
recht, gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft. 
24 En de afgezondenen waren uit de Farizeën; 
25 En zij vraagden hem en spraken tot hem: Waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet 
zijt, noch Elias, noch de profeet? 
26 Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder 
ulieden, Dien gij niet kent; 
27 Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij geworden is, Wien ik niet waardig ben, 
dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden. 
28 Deze dingen zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 54: 1 en 2 

1 O God, verlos mij uit den nood, 
En red door Uwen Naam mijn leven: 
Mijn richtzaak zij aan U verbleven; 
Och, of Uw arm mij bijstand bood! 
O God, sla acht op mijn gebed, 
Neig tot mijn rede gunstig d' oren, 
En wil mijn bittre klacht verhoren, 
Zo word' ik uit den angst gered. 
 
2 Want vreemden steken 't hoofd omhoog 
Tot mijn verderf; ik zie tirannen, 
Om mij te doden, samenspannen; 
Zij stellen God zich niet voor 't oog. 
Zie, God, die nimmer mij vergeet, 
Is mij een helper in mijn lijden. 
Hij voert hen aan, die voor mij strijden, 
En ondersteunt mij in mijn leed. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Logzang van Zacharias Gezang C: 3 

3 Hij speld' ons, dat wij t' allen tijd, 
Wanneer die blijde heildag rees, 
Van 's vijands dienstbaar juk bevrijd, 
Hem dienen zouden zonder vrees, 
Naar 't heilig recht, in ware deugd. 
O dierbaar Kind, o stof van vreugd, 
Geschenk van 't Alvermogen, 
Elk noem' U Gods profeet en geev' U eer; 
Gij treedt voor 't aanschijn van den Heer', 
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En baant Zijn weg door leven en door leer. 
 
Inzameling van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 138: 4 

4 Als ik, omringd door tegenspoed, 
Bezwijken moet, 
Schenkt Gij mij leven. 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
Zal redding geven. 
De Heer' is zo getrouw als sterk, 
Hij zal Zijn werk 
Voor mij volenden, 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
O Levensbron, 
Wil bijstand zenden. 

 
Zegen 


