
Orde van dienst zondag 3e Advent 11 dec 2022  – PG Lekkerkerk (GoJ) – 10:00u

U kunt vooraf een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het moment dat de kaars van verbondenheid
door de voorganger wordt aangestoken

Organist speelt

Welkom en mededelingen

Woorden bij liturgische bloemschikking

Zingen Lied 67: 1 en 3

1 God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht;
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend ',
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

3 De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen,
onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan

Bemoediging en groet

Inleiding 3e Advent

Kyriëgebed

Zingen Lied 440: 1, 2 en 3

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.

2 Vat moed, bedroefde harten,
de Koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in 't woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

Moment met de kinderen en zingen
'Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw Woord, uw Licht uw zegen'

Lezing Jesaja 35, 1 – 10 (NBV21)

1 De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien,
2 welig bloeien als een lelie, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister 
van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Allen aanschouwen de luister van 
de HEER, de schoonheid van onze God. 3 Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën



sterk. 4 Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn 
wraak. Gods vergelding zal komen, Hijzelf zal jullie bevrijden.’ 5 Dan worden blinden de ogen 
geopend, de oren van doven worden ontsloten. 6 Verlamden zullen springen als herten, de mond van
stommen zal jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. 
7 Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond een bronrijk gebied; waar eenmaal 
jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen. 8 Daar zal een gebaande weg lopen, 
die Heilige weg wordt genoemd, geen onreine zal die betreden. Hij is alleen voor het volk dat over 
de weg gaat. Dwazen dwalen er niet rond. 9 Leeuwen zullen daar niet komen, een roofdier is er niet 
te vinden, ze blijven er allemaal weg, alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.
10 Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met 
eeuwige vreugde. Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet, gejammer en verdriet vluchten weg.

Luisteren/(mee)zingen Lied 608: 1, 2 en 3
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o&t=3s 

1 De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
Vanaf de dagen der schepping
Staan vol water, maar dicht.
De rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
Het water zal tintelen, stralen,
Dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

2 De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
Tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed.
Die keren in stoeten.
Als beken vol water,
Als beken vol toesnellend water,
Schietend omlaag van de bergen.
Als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen,
Die keren met lachen en juichen.

3 De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
Dode, dode, sta op,
Het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
Een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond
En wij zullen horen.
En wij zullen opstaan
En lachen en juichen en leven.

LezingMatteüs 11, 2 – 11 (NBV21)

2 Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van 
zijn leerlingen naar Hem toe 3 met de vraag: ‘Bent U degene die komen zou of moeten we een 
ander verwachten?’ 4 Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: 5 blinden 
zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven 
horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 6 Gelukkig 
is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’ 7 Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen
over Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van 
het riet in de wind? 8 Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie 
rijk gekleed is verkeert in koninklijke kringen. 9 Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een 
profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. 10 Hij is degene over wie geschreven 



staat: “Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal een weg voor Je banen.” 11 Ik verzeker jullie: 
onder allen die uit een vrouw geboren zijn is nooit iemand verschenen die groter was dan Johannes 
de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij.

Zingen Lied 534: 1, 2, 3 en 4

1 Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.

2 Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3 Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4 Hij die de doven horen deed,
hun eigen oren deed geloven,
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Verkondiging

Zingen Lied 321: 1, 2, 3 en 7

1  Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

2  Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.

3  Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.

7  Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Dankgebed en voorbeden (afgesloten met een moment stilte) en gezamenlijk Onze Vader

Inzameling van de gaven bij de uitgang

Slotlied Lied 439: 1 en 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.

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.

Wegzending en zegen met gezongen Amen Lied 415: 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer.


