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Muziek 

G Daar komt een schip, geladen Gez 63:1–3 
tot aan het hoogste boord, 
draagt Gods Zoon vol genade, 
des Vaders eeuwig Woord. 

Hoe ’t schip het water kliefde! 
Het bergt een kostbre last; 
het zeil, dat is de liefde, 
de Heilge Geest de mast. 

Het anker valt ter rede, 
nu is het schip aan land. 
Het Woord is vlees geworden, 
Gods Zoon reikt ons de hand. 

Welkomstwoord en felicitatie van de jarigen 

G Hoe zal ik U ontvangen, Gez 75:1.3.8/NL 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hart verlangen, 
vervul ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 

Wat hebt U opgegeven 
om mij nabij te zijn, 
toen mijn armzaligs leven 
getekend was door pijn? 
Zo veel was mij ontnomen 
waarin ik vreugde vind, 
maar toen bent U gekomen 
en wist ik mij bemind. 

Waarom zich zorgen maken 
met vragen dag en nacht, 
hoe u Hem zult ontvangen 
met uw gebrek aan kracht? 
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Hij komt, Hij komt met liefde, 
wil zo graag bij u zijn! 
Want Hij weet van uw grieven, 
en Hij stilt al uw pijn. 

Lezing Jesaja 40:1–11 
L Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem 

moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij 
is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf 
voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. 
Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de Heer een weg door 
de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. 
Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel 
verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen 
rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren 
voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken!’ 
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat 
zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een 
veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt 
wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras 
is dit volk.’ Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar 
het woord van onze God houdt altijd stand. 
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem 
met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees 
niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ Zie-
hier God, de Heer! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. 
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. 
Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de 
lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de 
ooien. 

G Troost, troost mijn volk! zo zegt uw God,  ZG 3-65:1 
zit langer niet terneder; 
roep, alle droefenis ten spot: 
“Jeruzalem, ’t is vrede! 
Uw lijdenstijd is om, vat moed, 
de schuld is u vergeven; 
God heeft u toch in overvloed, 
ja dubbel weergegeven 
het kwaad door u bedreven.” 
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G Gij machtigen op aarde, Gez 70:3 
neemt deze Koning aan! 
Wilt toch zijn raad aanvaarden 
en gaat de rechte baan, 
die voert naar ’t hemels licht. 
Want hen die Hem verachten, 
die slechts naar hoogheid trachten, 
treft eens het strafgericht. 

G Wee u, o volk dat Hem veracht,  Gez 65:5–7 
van Gods genade niets verwacht, 
dat aan zijn roepstem zich niet stoort, 
zich niet laat leiden door zijn Woord. 

O mens, dat gij dit niet verstaat, 
dat gij uw Koning wachten laat! 
Hij komt tot u. Sta op met spoed 
en ga Hem ijlings tegemoet. 

Neem Hem dan nu met vreugde aan, 
maak in uw hart voor Hem ruim baan, 
opdat Hij kome in uw gemoed 
en gij ervaart: de Heer is goed! 

G Hij is het licht der blinden,  Gez 28:6.4 
der zwakken steun en staf. 
Die zich in rouw bevinden 
neemt Hij de droefheid af. 
Maar allen die Hem haten, 
hun wegen maakt Hij krom. 
Wat zij in trots bezaten, 
keert Hij in gramschap om. 

Hij is de Heer, de Trouwe, 
die niemand onrecht doet. 
Wie maar aan Hem zich houden 
die geeft Hij alle goed. 
Moet iemand onrecht lijden, 
de Heer staat aan zijn kant. 
Hij doet te allen tijde 
aan elk zijn woord gestand. 
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G De profeten Gez 64:2 

hebben op zijn toekomst gewezen, 
in de Schrift kunt gij ’t lezen, 
hoe Hij hier in de laatste tijden 
voor zijn volk aan alle zijden 
als een held en koning zal strijden. 

Tooi dan uw huis, 
wees bereid het met Hem te delen, 
doe wat Hij zal bevelen. 
Door Hem, die de dood kan bedwingen, 
moogt gij tot het leven dringen, 
waar gij eeuwig zijn lof zult zingen. 

Lezing Matteüs 11:2–10 

L Toen Johannes in de gevangenis over het optreden 
van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn 
leerlingen naar hem toe met de vraag: ‘Bent u 
degene die komen zou of moeten we een ander 
verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes 
wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en 
verlamden weer lopen, mensen met huidvraat 
worden gereinigd en doven kunnen weer horen, 
doden worden opgewekt en aan armen wordt het 
goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene 
die aan mij geen aanstoot neemt.’ 
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? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een 
mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed 
is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie 
dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik 
jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene 
over wie geschreven staat: “Let op, ik zend mijn 
bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” 
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G Kwam van Godswege LB 456 b 
een man in ons bestaan, 
een stem om te getuigen, 
Johannes was zijn naam. 
Man van Godswege, 
Johannes was zijn naam. 

Zo staat geschreven: 
de heuvel moet geslecht, 
geen kwaad mag zijn bedreven, 
maak alle paden recht. 
Zo staat geschreven: 
maak alle paden recht.  

Brs Doper, wat liep je 
in kemelharen pij, 
als een profeet, wat riep je 
daar in die woestenij? 
Doper, wat riep je 
daar in die woestenij? 

G Dat wij omkeren, 
verlaten ons domein, 
beleven ’t woord des Heren 
en niet weerbarstig zijn. 
Dat wij omkeren 
en niet weerbarstig zijn. 

Zrs. Doper, wat moeten 
wij doen totdat Hij komt? 
In hoop en vrees doet boete, 
gelooft in zijn verbond. 
Doper wat moeten 
wij doen totdat Hij komt? 

G Deelt met elkander 
het brood van alledag, 
opdat in u de ander 
Gods heil aanschouwen mag. 
Deelt met elkander 
het brood van deze dag. 
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G Er roept een stem: “Bereidt den Heer  ZG 3-65.2 
een weg door woestenijen!" 
Heft u, gij dalen, buigt u neer, 
gij bergen, tot valleien 
voor Hem, die bij ons in de tijd, 
gelijk Hij sprak, wil wonen. 
Straks zal de Heer zijn heerlijkheid 
aan alle volken tonen, 
hen maken tot zijn zonen.” 

G Verwacht de komst des Heren, Gez 71:1–2 
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. 

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. 

G Heft op uw hoofden, poorten wijd!  Gez 73:4 
Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreidt 
de weg langs die uw Koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vree 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u ’t leven weer! 



 

G Wat wij gelovend hopen  Gez 115:4 
wordt eindlijk toch vervuld, 
dan gaan de deuren open 
en wordt het Rijk onthuld. 
God komt de Zoon verhogen, 
zijn scepter reikt zeer wijd. 
Dan schouwen onze ogen 
zijn komst in heerlijkheid. 

Gebed 

G Jezus zal heersen waar de zon Gez 330:1.3.4 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 

Zijn Rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 

Laat loven al wat adem heeft 
de Koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der engelen in. 
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