16 december 2018 - 17.00 uur – ds. Th. vd Kamp
orgel: Harry van Wijk; piano: Jannes Munneke
cantorij en orkest olv Jolanda Brus
schriftlezing: Dries de Jager
Lied vooraf: “In onze duisternis” (Taizé)
Votum en groet
Zingen: LB 439: 1, 2 en 3 “Verwacht de komst des Heren”
Gebed
Luisterlied: John Rutter ‘A clare benediction’
Lezen Jes.49:1-6 / Rom.13:11-14
Zingen: LB 462: “Zal er ooit een dag van vrede” vers 1, 2, 4 en 6
Preek
Zingen: LB 654: 1,2 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 103: 4 en 5
Gebed
Collecte
Zingen: LB 415: 1 en 2
Zegen
Gezongen Amen: LB 415: 3

16 december 2018 - 17.00 uur – ET vd Kamp
orgel: Harry van Wijk; piano: Jannes Munneke
cantorij en orkest olv Jolanda Brus
schriftlezing: Dries de Jager
Lied vooraf: “In onze duisternis” (Taizé)
1 – cantorij; daarna een aantal keren – allen
In onze duisternis, ontsteek, Heer, een vuur dat nooit meer doven zal, dat nooit meer doven zal.
In onze duisternis, ontsteek, Heer, een vuur dat nooit meer doven zal, dat nooit meer doven zal.
Votum en groet
Zingen: LB 439: 1, 2 en 3 “Verwacht de komst des Heren”
1 – allen
Verwacht de komst der 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 – cantorij
Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maakt voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen de Heer en u.
3 – allen
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 zal woning maken
het heil, de Zoon van God.

Gebed

Luisterlied: John Rutter ‘A clare benediction’
May the Lord show his mercy upon you;
may the light of his presence be your guide.
May he guard you and uphold you;
may his spirit be ever by your side.
We wensen je toe
dat de Heer zijn genade laat zien aan jou;
dat het licht van zijn aanwezigheid je gids is;
dat hij je beschermt en ondersteunt;
dat zijn geest altijd naast je is.

When you sleep may his angels watch over you;
when you wake may he fill you with his grace.
May you love him and serve him all your days.
Then in heaven may you see his face.

We wensen je toe
dat als je slaapt, zijn engelen over je waken;
dat als je wakker bent, hij je vult met zijn genade;
dat je hem liefhebt en dient, alle dagen van je leven, en
dat je dan, in de hemel, zijn gezicht mag zien!

Lezen Jes.49:1-6 / Rom.13:11-14
Jes.49:1-6
1

Eilanden, hoor mij aan,

verre volken, luister aandachtig.
Al in de schoot van mijn moeder
heeft de HEER mij geroepen,
nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam.
2

Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard,

hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand;
hij maakte me tot een puntige pijl,
hij stak me weg in zijn pijlkoker.
3

Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij.

In jou, Israël, toon ik mijn luister.’
4

Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat,

ik heb al mijn krachten verbruikt,
het was voor niets, het heeft geen zin gehad.
Maar de HEER zal me recht doen,
mijn God zal me belonen.’
5

Toen sprak de HEER,

die mij al in de moederschoot
gevormd heeft tot zijn dienaar
om Jakob naar hem terug te brengen,
om Israël rond hem te verzamelen –
dat ik aanzien zou genieten bij de HEER
en dat mijn God mijn sterkte zou zijn.
6

Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent

om de stammen van Jakob op te richten
en de overlevenden van Israël terug te brengen,
dat is nog maar het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
opdat de redding die ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.’

Rom.13:11-14
11
U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de
redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12De nacht loopt ten einde, de dag nadert
al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de
wapens van het licht. 13Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van
bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14Omkleed u met de Heer
Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.

Zingen: LB 462: “Zal er ooit een dag van vrede” vers 1, 2, 4 en 6
1 – allen
Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

2 – cantorij
al er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
4 – allen
Zie d sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.
6 – allen
Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
Preek
Zingen: LB 654: 1,2 en 4
1 – cantorij
Zingt nu de Heer, stemt allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.
2 – allen
Maar wij verkozen ’t duister meer
dan ’t licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.
4 – allen
Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden, hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 103: 4 en 5
4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.
5 Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Gebed
Collecte
Zingen: LB 415: 1 en 2
1 Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
Zegen
Gezongen Amen: LB 415: 3 (“Amen, amen, amen” met koor)
3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

