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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
J.S. Bach: Nun komm der Heiden Heiland (BWV 659)
Welkom
Wij worden stil

Wij gaan staan

Bemoediging
o.
a.
o.
a.

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN

Muziek: Psalm 25: Heer, ik hef mijn hart en handen op tot U…
Groet
v.
a.

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN

Psalmgebed: Psalm 25
allen:
Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
voorganger:
Zou Gij mij ooit te schande maken?
Nee, voor allen die op U wachten
zijt Gij een goede en betrouwbare God.
allen:
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,

Wij gaan zitten

zet mij op het spoor van uw waarheid.
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet.
voorganger:
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U,
hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
allen:
Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
J.S. Bach – Prelude uit Cello Suite 1 in G (BWV 1007)
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
De eerste Adventskaars wordt aangestoken
Gedicht: Het licht is ons voorgegaan
Het licht is ons voorgegaan
en straalt als een lopend vuur.
Het wijst ons de weg hoe wij
in vrede kunnen gaan.
Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.
Licht zoeken in het donker
Lied 285: Het licht is ons voorgegaan
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Exodus 3
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Mozes was herder van de schapen van Jethro, zijn schoonvader, priester van Midjan.
Hij leidde de schapen achter de woestijn en kwam bij de berg van God, de Horeb.
En een bode van JHWH liet zich aan hem zien
in een oplaaiend vuur uit het midden van de doornstruik.
Hij zag, en zie! de doornstruik brandde van vuur,
maar de doornstruik werd niet verteerd.
Mozes zei:
Laat ik toch afwijken om dat grote gezicht te zien:
waarom verbrandt die doornstruik niet!
JHWH zag dat hij afweek om te zien
en God riep naar hem uit het midden van de doornstruik.
Hij zei:

Hij zei:
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Hij zei:
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Hij zei:
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Mozes! Mozes!
Hier ben ik.
Kom niet dichterbij, doe je schoenen van je voeten,
want de plaats waarop je staat, is heilige grond.

Ik, ik ben de God van je vader,
de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob.
Mozes verborg zijn gezicht,
want hij vreesde naar God te kijken… …
JHWH zei:
Nu, ga, ik zend jou naar farao.
Leid mijn volk, de kinderen van Israël, uit Egypte!
Mozes zei tegen God:
Maar ik, wie ben ik, dat ik naar farao zou gaan,
en dat ik de kinderen van Israël uit Egypte zou leiden?
Hij zei:
Ik ben immers met je.
En dit zal voor jou het teken zijn: dat ikzelf jou gezonden heb.
Als je het volk uit Egypte hebt geleid,
dan zullen jullie God dienen op deze berg.
Mozes zei tegen God:
Zie! ik, ik kom bij de kinderen van Israël en zeg tegen hen:
“De God van jullie vaderen heeft mij naar jullie toe gezonden” –
dan zeggen ze tegen mij: “Hoe is zijn naam?”
Wat zeg ik dan tegen hen?
God zei tegen Mozes:
Ik ben er zoals ik er ben.
Hij zei:
Dit zul je de kinderen van Israël zeggen:
IK BEN ER heeft mij naar jullie toe gezonden.

Schriftlezing: Johannes 8
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Weer sprak Jezus tot hen:
IK BEN het licht van de wereld.
Wie mij volgt, wandelt niet in de duisternis,
maar heeft het licht van het leven.
De Farizeeën zeiden tegen hem:
Je getuigt over jezelf;
je getuigenis is niet betrouwbaar.
Jezus antwoordde, hij zei tegen hen:
Ook al getuig ik over mijzelf,
betrouwbaar ís mijn getuigenis:
ik weet waar ik vandaan kom
en waarheen ik verder ga –
jullie weten niet waar ik vandaan kom
of waarheen ik verder ga.
Jullie oordelen volgens vlees-en-bloed,
ik oordeel niemand.
En als ík oordeel,
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dan is mijn oordeel betrouwbaar,
omdat ik niet alleen sta:
ik ben samen met de Vader die mij gezonden heeft.
Ook in jullie Torah staat geschreven
dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is.
IK BEN ER en getuig over mijzelf,
maar ook de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.
Toen zeiden ze tegen hem:
Waar is jouw Vader?
Jezus antwoordde:
Jullie weten niet wie ik ben
én niet wie mijn Vader is.
Als jullie eens wisten wie ik ben,
dan zouden jullie het ook van mijn Vader weten.
Deze woorden sprak Jezus in de schatbewaarkamer,
tijdens zijn onderricht in de tempel.
Niemand greep hem:
zijn ure was nog niet gekomen.

Lied (Taizé): Jésus le Christ

Verkondiging
Reinhold Glière – Prélude en Gavotte uit de Huit Morceaux
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
In Memoriam
Gij roept ons bij de naam
Melodie: Lied 650 (De aarde is vervuld)
Gij roept ons bij de naam,
Gij God die liefde zijt,
de bron van ons bestaan
nu en in eeuwigheid.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!

Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen
Mededelingen
Slotmuziek: O kom, o kom, Immanuël
Wegzending en zegen
Gemeente antwoordt: Amen
J.S. Bach – Fantasia in G (BWV 572)

