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Aansluiting viering Heilig Avondmaal 
 

[wijze 184 a] 

Een wondre boodschap, vol van leven, weerklinkt door heel het 
wereldrond, tot licht en zaligheid gegeven, hoe zonde ook de harten 
bond. Het is de Vaderstem des Heren, die aan verloren zonen 
denkt en in zijn liefdevol begeren zichzelven ons volkomen schenkt. 
 
Wi alamal wi de plisiri, wi taki tangi doezendtron. Vo so wan 
njoensoe di wi jere, da Koning vo wi a de kom. We kom mi sisa, 
kom mi brada, wi moese go, vo miti hem. Wan hoso mi moe meki 
klari, so leki a de fiti hem. 
 
Ma tog hoe plesi a sa wani, vo liebi en vo tan dapee? Hem no de 
zoekoe grani sani, vo soso bigi a no ke. a wani ala soema hatti, 
Hem srefi kom vo dresi dem. We meki dan wi gi hem dati, vo wi kan 
hopo Gado nem. 
 

BEGROETING / DAGTEKSTEN 
 

AANSTEKEN ADVENTSKAARS 
 

[wijze 11 c] 

Kijk eens aan, kijk eens aan, steek het eerste kaarsje aan, want de 
liefde overwint, door het wonder van dit Kind. 
 
Kijk eens aan, kijk eens aan, steek het eerste kaarsje aan, want wij 
wachten en wij dromen, dat het Kerstfeest weer zal komen. 
 
Kijk eens aan, kijk eens aan, steek het tweede kaarsje aan, amen 
bidden wij tot God, of de wereld lichter wordt.  
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De gemeente gaat staan. 

L In de naam van Hem, wiens troon in de hemel is gevestigd en 
wiens koningschap heerst over alles. Genade zij u en vrede 
van God de Vader en van Jezus Christus de Heer en van de 
Heilige Geest. 

G Amen. 
L Kijk neer uit de hemel, Heer, en zie uit uw heilige en 

luisterrijke woning. Waar zijn uw na-ijver en uw machtige 
daden, uw innerlijke bewogenheid en uw barmhartigheid? Ze 
houden zich jegens mij in. Toch bent U onze Vader, onze 
Verlosser van oude tijden af is uw Naam. Here, waarom doet 
U ons afdwalen van uw wegen? Keer terug omwille van uw 
dienaren, de stammen van uw eigendom. Wij zijn geworden 
als mensen over wie U van oude tijden af niet hebt geheerst, 
die niet naar uw Naam zijn genoemd. Och, dat U de hemel 
zou openscheuren, dat U zou neerdalen. 
[wijze 22 d] 

G Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer. Daal, Heiland, uit uw 
hemel neer. Ruk open, rijt Gij uit het slot de hemeldeuren, 
Zoon van God. 
Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost, die wij verbeiden 
onverpoosd? O daal toch uit uw hoog paleis in ons verloren 
paradijs. 

L Zo spreek de Heer: Blinden laat ik gaan over onbeken¬de 
wegen, op paden die ze niet kennen voer ik hen. Duisternis 
verander ik in licht, ruig land maak ik vlak. Ja, deze dingen zal 
ik doen, niets daarvan zal ik nalaten. 
[wijze 459] 

G Gezegend was het land, de stad, waar deze Koning binnen-
trad. Gezegend ’t hart, dat openstaat en Hem als Koning 
binnenlaat. De zonne der gerechtigheid verblindde niet door 
majesteit; maar wat in duister sliep, ontwaakte toen Hij riep. 
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De gemeente gaat zitten. 
 

WOORD VOOR DE KINDEREN 
 

[aria 18] 

O Jezus, aller lofzang waard, die voor ons kind’ren kwam op aard, 
opdat wij zouden wijs en rein en Gods geliefde kind’ren zijn. 
 
O licht, dat neergekomen is in onze diepe duisternis, o Mensen-
zoon en Hemelheer, schijn ook in onze harten neer! 
 
Wi hangri tan pikien vo joe. O Jesus, wi de pliesi joe. Kom blesi wi 
di joeroetem en tee vo teego alatem. 

 
SCHRIFTLEZING JESAJA 40:1–8 

 
[wijze 150 a] 

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. 
 
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. 
 
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 wil woning maken het heil, 
de Zoon van God. 
 

GEBED / PREDIKING 
Matteüs 3:1–12 

 

[wijze 151 g] 

Fa mi sa doe, vo miti mi Masra Jezus Krist? A de wan gran visiti, di 
joe de kom vo gi! Plisiri mi de fili, mi hatti de njam prei. Joe kom vo 
wi famili, so leki wi, joe de. 
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Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet, der wereld hoogst 
verlangen, des harten heiligst goed? Wil zelf uw fakkel dragen in 
onze duisternis, opdat wat U behage ons klaar en zeker is. 
 

Hij komt de wereld richten ten vloek van wie Hem vloekt, Hij zal met 
licht verlichten wie zijn genade zoekt. O kom, o kom Gij, Here, en 
voer ons door uw Geest in heerlijkheid en ere naar ’t eeuwig 
bruiloftsfeest. 
 

MEDEDELINGEN 
 

[JdH 330 • met de rouwenden] 

Leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg. Schenk van uw kracht 
mij meer, leer mij uw weg. Houd mij in evenwicht, dat ’k voor uw 
aangezicht, wandel in ’t volle licht, leer mij uw weg. 
 
Gado fu hei, fu gron tan krosibei. Te netidungru kon, tan krosibei. 
Meki wi ati krin leki nyunyun pikin, dresi wi sil’ èn skin. Tan krosibei. 
 
Te un’ no firi bun, tan krosibei. Te sorgu dangra un’, tan krosibei. 
Efu prisiri de, furu watr’ ai kande sar’ nanga lafu. Ke, tan krosibei. 
 
[Opw 42 • voor de jarigen] 

’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt 
heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. ’k Zie 
naar Hem op en weet, Hij is mij steeds nabij. 
 
Hij sterkt mijn hart en houd me bij de hand, hoort mijn gebed, kent 
ook mijn zwakke kant. Geeft me zijn licht, een nieuwe blijde dag. 
Zodat ik uitgerust weer uit Hem leven mag. 
 
Een ding is zeker, Hij behoort ook mij, en dat geloof, dat maakt mij 
altijd blij. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij, ’k zie naar Hem op 
en weet Hij is mij steeds nabij. 
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INZAMELING VAN DE GAVEN 
 

[wijze 116 c] 
’t Licht dezer wereld is reddend verschenen; ’t Woord dat voor 
eeuwen bij God was werd vlees. Christus komt mensen met God 
weer verenen, zondaars verlossen van oordeel en vrees. Hemelen 
wilt uw gezangen ons lenen, ’t licht dezer wereld is reddend 
verschenen. 
 

Christus daalt neder als redder uit lijden, trooster in droefheid, in 
angst en gevaar. Hij zal de zijnen eens heerlijk verblijden, valle ook 
de vuurproef des levens hun zwaar. Psalmen der zege vervangen 
het strijden. Christus daalt neder als redder uit lijden. 
 

De gemeente staat op en zingt terwijl de collecte naar voren wordt gebracht. 
 

Christus daalt neder als bron van verblijden. Drink’ hij, die dorst 
heeft en laav’ zich om niet! Kom tot die waatren, wie bukt onder 
lijden, waar zij ontferming genezing u biedt. Kranken, komt kielend 
uw hulde Hem wijden! Christus daalt neder als bron van verblijden. 

 
DANK EN VOORBEDEN / ONZE VADER 

 
ZEGEN 

[wijze 540] 

L De genade des Heren Jezus Christus en de liefde des Vaders 
en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen, 

G met ons allen. Amen. 
 
[wijze 184 f] 

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, wie aard en hemel zingen, verkwik mij met uw heilge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, o Zon van liefde, mijn 
gemoed. 
 

Wi alamal wi de plisiri, wi taki tangi doezendtron, vo so wan 
njoesoe, di wi jeri: da Koning vo wi a de kom! We, kom mi sisa, kom 
mi brara! Wi moese go, vo miti hem. Wan hoso wi moe meki klari, 
so leki a de fiti hem. 
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Gezegende Adventstijd! 


