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Epe, Grote- of Sint Maartenskerk 
30 november 1997 | 1e zondag van advent 
Schriftlezingen: | Maleachi 4: | Lukas 1: 5-25 | Gelezen uit de vertaling van Ben Hemelsoet 
en Dirk Monshouwer, hier getoond in NBG51 | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel door: dhr. van Waveren Hogevorst 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilgebed 
 
Votum 
 
Intochtslied: Psalm 25: 2, 3 en 4 

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. 
 
3 Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendlijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 
 
4 God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 
wie Hem needrig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 
Groet 
 
De eerste van de vier advent-kaarsen wordt aan gestoken 
 
Gedicht door Marit voor gelezen 
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Zingen Gezang 25 met wissel zanggroep 

1 Het volk dat wandelt in het duister 
zal een groot licht zien, een groot licht. 
Hef naar de hemel uw gezicht, 
met opgeheven hoofden, luister, 
 
2 gij die daar woont in 't dal der tranen 
en van de schaduwen des doods, 
gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots 
Hij zich zijn witte weg zal banen. 
 
3 Hij komt met vrede; en geen rampen 
geen oorlog en geen bitterheid 
zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 
geen laarzen die in 't duister stampen. 
 
4 Geen liefde gaat er meer verloren, 
de onderdrukking is voorbij, 
de dood is dood, nu juichen wij, 
er is een Kind voor ons geboren. 
 
5 Er is een Zoon voor ons gegeven, 
de Zoon van God die Koning is, 
die 't licht is in de duisternis, 
de weg, de waarheid en het leven. 
 
6 En alle andre vreemde namen: 
die Wonderlijke Raadsman heet, 
omdat Hij de geheimen weet 
van hemel en van aarde samen. 
 
7 En Sterke God, die de gebeden 
verhoren zal, die overwint. 
Eeuwige Vader heet dat Kind, 
en Vorst van eindeloze vrede. 
 
8 Dan zal de aarde voor ons allen 
het land van melk en honing zijn, 
het Kind van God zal Koning zijn, 
nooit zal de troon van David vallen. 

 
9 En alle, alle mensen samen, 
die zullen voor zijn aangezicht 
staan zingen in het grote licht. 
En Hij kent allen bij hun namen. 

 
Uitleg van de zondagschool en de kinderen gaan 
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Zingen Wie had durven dromen 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Aclamatie 
 
Zingen Gezang 120: 1 en 2 

1 Heft 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. 
Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
looft 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, 
juicht, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Maleachi 4 

1 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die 
goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – 
zegt de Here der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten. 2 Maar voor u, die 
mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar 
vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. 3 Gij zult de goddelozen 
vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt 
de Here der heerscharen. 
4 Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans 
Israël, inzettingen en verordeningen. 
5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. 6Hij zal 
het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, 
opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban. 
 

Zingen Psalm 130: 3 en 4 
3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God den Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 
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blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 
 
4 Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld. 

 
2e lezing Lukas 1: 5-25 

5 Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester, genaamd Zacharias, 
behorende tot de afdeling van Abia, en zijn vrouw was uit de dochters van Aäron en haar 
naam was Elisabet. 6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden 
en eisen des Heren, onberispelijk. 7 En zij waren kinderloos, omdat Elisabet onvruchtbaar 
was, en zij waren beiden op hoge leeftijd gekomen. 
8 En het geschiedde, toen hij de priesterdienst voor God verrichtte in de beurt zijner 
afdeling, 9 dat hij door het lot werd aangewezen, volgens de regel van de priesterdienst, om 
de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. 10 En de gehele 
volksmenigte was buiten in gebed op het uur van het reukoffer. 11 En hem verscheen een 
engel des Heren, staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. 12 En Zacharias 
ontroerde bij dat gezicht, en vrees beving hem. 13 Maar de engel zeide tot hem: Wees niet 
bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren 
en gij zult hem de naam Johannes geven. 14 En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en 
velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. 15 Want hij zal groot zijn voor de Here en 
wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de heilige Geest zal hij vervuld worden, 
reeds van de schoot zijner moeder aan, 16 en velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot 
de Here, hun God. 17 En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, 
om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid 
der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden. 18 En 
Zacharias zeide tot de engel: Waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn 
vrouw is op hoge leeftijd gekomen. 19 En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben 
Gabriël, die voor Gods aangezicht sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze 
blijmare te verkondigen. 20 En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot de dag toe, 
dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in 
vervulling zullen gaan. 21 En het volk stond op Zacharias te wachten en zij verwonderden 
zich, dat hij zo lang in de tempel vertoefde. 22 Toen hij dan naar buiten kwam, kon hij niet 
tot hen spreken en zij begrepen, dat hij in de tempel een gezicht gezien had. En hij wenkte 
hun toe en bleef stom. 23 En het geschiedde, toen de dagen van zijn dienst vervuld waren, 
dat hij vertrok naar zijn huis. 
24 Na die dagen werd Elisabet, zijn vrouw, zwanger, en zij verborg zich vijf maanden, want, 
zeide zij: 25 Aldus heeft de Here aan mij gedaan in de dagen, waarin Hij op mij nederzag om 
mijn smaad onder de mensen weg te nemen. 
 

Zingen Gezang 126 
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; 
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ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
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. 
 
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. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Gezang 67: 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. 

 
Dankgebed, Voorbede met aclamatie 
 
Inzameling van de gaven gelijkertijd zingt de zanggroep Gezang 122 

1 Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
 
2 Kind dat uit uw kamer klein, 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 
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3 Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 
 
4 Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 
 
5 Lof zij God in 't hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 

 
Zingen Gezang 124 

1 Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
2 De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
3 Zij, die gebonden zaten  
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten - 
begroeten 't morgenrood. 
 
4 De zonne, voor wier stralen 
het nachtlijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 
 
5 Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 

Dankwoord 
 
Zegen 


