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Paaskaars brandt 

Welkom en mededelingen 

Zingen  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! 

Bemoediging en Groet 

Aansteken 4e Adventskaars 
Zingen  Lied 458 3x 
Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 

Gebed om ontferming 

Muziek  Lied van Eenheid 

Lezen   Lucas 1: 67-79 
door Marjanne van de Mheen 
Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie: 
‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, 
hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. 
Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt 
uit het huis van David, zijn dienaar, 
zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: 
bevrijd zouden we worden van onze vijanden, 
gered uit de greep van allen die ons haten. 
Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders 
en herinnert hij zich zijn heilig verbond: 
de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, 
dat wij, ontkomen aan onze vijanden, 
hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, 
altijd levend in zijn nabijheid. 
En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, 
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken, 
en om zijn volk bekend te maken met hun redding 



door de vergeving van hun zonden. 
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God 
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 
en verschijnen aan allen die leven in duisternis 
en verkeren in de schaduw van de dood, 
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’ 

Zingen  Lied 158b 
Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen 
toen wij in duisternis waren 
in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede. 

Uitleg en verkondiging 

Muziek  Zandtovenaar 

In memoriam Annie de Bruijn - van Es 
Zingen  Lied 416: 1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn! 

Gebeden 

Zingen  Verwachten - Opwekking 780 
Ik zie uit naar de Heer 2x 
Mijn ziel ziet uit naar Hem 
En verlangt naar zijn Woord.  

Wij verwachten vol verlangen de Heer 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd. 
Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

Mijn ziel verlangt naar de Heer 2x  
Meer dan wachters uitzien naar de morgen 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk 

Wegzending en zegen 


