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Roosters zondag 5 december 2021 
Tijd   14:30 uur 

Bijzonderheid   2e advent 

Voorganger:   ds. J.H. Soepenberg 

Ouderling van dienst:   Ronald ten Have 

Bijbellezing:     

Organist:   Jaap vd Heide 

Muzikale medewerking:     

Video:   Robert Jansen 

Beamer:   Anton Janssen 

Geluid:   Niek de Haan 

Kinderkring: alle groepen   

Welkom voor de dienst:     

      

Oppas:   

  

Collecten: Voedselbank Assen 

  Kerk 

  volg.week: deurcollecte: Voedselbank 

   

    

   

Volgende zondag 12 december 2021 
Tijd   14:30 uur 

Bijzonderheid   3e advent 

Voorganger:   ds. G.O. Sander 

Bijbellezing:     

Organist:   Jacob Dwarshuis 

Video:   Joran van der Laan 

Beamer:   Mark Janssen 

Geluid:   Niek de Haan 

Kinderkring: geen   
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Middagdienst in de Kandelaar 14:30 uur  
 
 
 
 
Mededelingen (voorlezer) 
 
2e adventskaars  
 
Begroeting, votum en vredegroet  
 
Psalm 80 :1, 2, 8, 10 GK 
1  
O herder, die uw volk wilt leiden, 
als schapen Israël wilt weiden, 
die Jozef als uw kudde hoedt, 
verhoor ons, Here, wees ons goed. 
Gij, die uw troon op cherubs sticht, 
verschijn ons in uw blinkend licht. 
2  
Kom Efraïm uw sterkte tonen, 
doe Benjamin weer veilig wonen. 
Bevrijd Manasse, wend ons lot, 
kom tot ons met uw heil, o God. 
Verlos ons, toon ons ’t lieflijk licht 
van uw vertroostend aangezicht. 
8  
Keer weer, o God der legerscharen. 
Aanschouw wat ons is wedervaren. 
Herstel uw wijnstok door uw hand, 
de stek die Gij eens hebt geplant. 
Gedenk de zoon die Gij bemint 
en grootbracht als uw eigen kind. 
10  
Doe ons uw kracht ten leven blijken, 
dan zullen wij van U niet wijken. 
Dan wordt uw naam door ons geëerd, 
o Heer, die alle ding regeert. 
Verlos ons, toon ons ’t lieflijk licht 
van uw vertroostend aangezicht. 
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De 10 geboden  
 
Psalm  25 : 1, 2  GK 
1 
’k Hef mijn ziel in vast vertrouwen 
tot U op, Gij zijt mijn God. 
Red mij van wie mij benauwen, 
nu de vijand mij bespot. 
Nooit maakt Gij beschaamd, o Heer, 
wie gelovig U verwachten, 
maar beschaamd staan keer op keer 
die U trouweloos verachten. 
2 
Heer, wijs mij toch zelf de wegen 
waar mijn voeten veilig gaan; 
maak mijn hart ertoe genegen, 
die blijmoedig in te slaan. 
God mijns heils, naar wie ik smacht, 
wil mij in uw waarheid leiden, 
leer mij, daar ik dag en nacht 
U gelovig blijf verbeiden. 
 
Gebed  
 
L  +  T     Jesaja 40 : 1 – 11   
 
401Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 
2Spreek 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. 
3Hoor, een stem roept: 
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 
effen in de wildernis een pad voor onze God. 
4Laat elke vallei verhoogd worden 
en elke berg en heuvel verlaagd, 
laat ruig land vlak worden 
en rotsige hellingen rustige dalen. 
5De luister van de HEER zal zich openbaren 
voor het oog van al wat leeft. 
De HEER heeft gesproken!’ 
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6Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ 
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? 
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. 
7Het gras verdort en de bloem verwelkt 
wanneer de adem van de HEER erover blaast. 
Ja, als gras is dit volk.’ 
8Het gras verdort en de bloem verwelkt, 
maar het woord van onze God houdt altijd stand. 
9Beklim 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!’ 
10Ziehier God, de HEER! 
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. 
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. 
11Als een herder weidt hij zijn kudde: 
zijn arm brengt de lammeren bijeen, 
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien. 
 
preek  
uitlopend op de Geloofsbelijdenis als 12 bemoedigende beloften van God  
 
amenlied  LB 439 : 1, 2, 3  
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. 
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3 
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. 
 
dankgebed en collecte  
 
slotlied  LB 444 : 1 – 4   
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 d’ 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. 
4 
De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 
 
zegen 


