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Thema: Traan wordt troost 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 80: 1 en 7 
1. O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 

7. Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat: 
een sterrenbeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Aansteken 2e Adventskaars 
door Lieke van Wensveen 
Twee kaarsjes, zo mooi  
in donkere nacht, 
vertelt ons van licht,  
waar ieder op wacht. 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Projectlied 
Jesaja, jij kunt kijken in de verte van de tijd,  
alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij. 
Zie jij al wat Gods plan is? En wanneer het begint? 
Geef ons alsjeblieft een tweede hint! Waar gaan we naartoe?  

Ik zie, ik zie een onderdrukt en kwetsbaar volk. 
Maar God geeft troost en hoop in bange nachten. 
Het volk weet dat Hij komt en het kan haast niet wachten. 
Klein wordt groot. Traan wordt troost. God blijft God. 

Jesaja, jij kunt kijken in de verte van de tijd,  
alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij.  
Er blijven nog wel vragen: Wanneer? En waar? En hoe?  
Maar één ding is wel zeker: daar gaan we naartoe. 
Één ding is wel zeker: daar gaan we naartoe! 

Kinderen gaan naar Lange Kinderkerk 

Gebed om ontferming 



Zingen  Lied 463: 1, 2, 3, 6, 7 en 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! 

3. Herder, wil behoeden, 
wie in ’t duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
licht dat stralen zal! 

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! 

Lezen   Jesaja 40: 1-11 
door Rien van Oostveen 

Zingen  Lied 444: 1, 2 en 3 
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. 

Lezen   Johannes 1: 19-28 
    
Zingen  Lied 444: 4 en 5  
1. De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk 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. 

Uitleg en verkondiging  

Zingen  Lied 439: 1, 2 en 4 
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. 

4. O Jezus, maak mij arme in deze heilige tijd 
uit goedheid en erbarmen zelf voor uw komst bereid. 
Laat dit bestaan uw stal, dit hart uw kribbe wezen, 
opdat nu en na dezen ik U lofzingen zal. 



Gebeden  

Collecte  Kinderen komen terug uit de Oppas 

Slotlied   Lied 442  
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

Wegzending en zegen  
Zingen ‘3x Amen’


