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‘De derde zondag van Advent’

 Welkom en mededelingen
 Aansteken derde adventskaars
 Zingen: ‘Kaarsenlied’

Drie kaarsen mogen branden,
vertellen het bericht:
het donker gaat verdwijnen!
Het wordt al steeds meer licht.

 Eventuele overige mededelingen
 Aanvangslied: Psalm 108: 1 en 2
 Bemoediging en groet
 Toelichting op het thema van de dienst
 Zingen: Evang. Liedbundel 307: 1 en 3
 Moment met de kinderen
 Zingen: ‘Zingend naar Kerst’
 Gebed om de aanwezigheid van Heilige 

Geest
 Lezen: Jesaja 35: 1-10 

(uit de Bijbel in Gewone Taal)
De  woestijn  zal  vrolijk  zijn,  juichen  en
bloeien.  De woestijn  zal bloeien als  een
lelie.  Er zullen prachtige bomen groeien,
die net zo mooi zijn als de bomen op de
Libanon-bergen  en  op  de  berg  Karmel.
De woestijn zal zo schitterend zijn als de
akkers van het  Saron-dal.  De bewoners
van de woestijn zullen zien hoe machtig
de Heer is. Ze zullen de machtige daden
van onze God zien. Volk van Israël, houd
moed,  geef  niet  op!  En  zeg  tegen  de
mensen  die  de  moed  verloren  hebben:
‘Jullie moeten sterk zijn. Jullie hoeven niet
bang  te  zijn.  Want  God  zal  komen  om
jullie  vijanden te  straffen.  Hij  komt  jullie
bevrijden.’  Als  God  jullie  bevrijd  heeft,
zullen  blinde  mensen  kunnen  zien.  En
dove mensen kunnen dan horen. Mensen
die niet konden lopen, zullen springen als
herten.  En  mensen  die  niet  konden
spreken,  zullen  roepen  en  zingen.  De
woestijn zal vol water zijn, door het droge
land  zullen  rivieren  stromen.  De  droge
gebieden zullen veranderen in meren. Er
zullen rivieren stromen op plekken waar
nooit  water  was.  En  er  zullen
waterplanten  groeien  op  plekken  waar
eerst  woestijndieren  leefden.  Dan  zal er
een weg lopen naar Jeruzalem, de Heilige

Weg. Mensen die niet doen wat God wil,
kunnen die weg niet gebruiken. Want die
weg is alleen voor de mensen die bevrijd
zijn door de Heer. Er zullen geen leeuwen
of andere  wilde  dieren  zijn.  De  mensen
die  door  de  Heer  bevrijd  zijn,  zullen
terugkomen  in  Jeruzalem.  Ze  zullen
stralen van blijdschap, ze zullen juichend
de  stad  binnengaan.  Niemand  zal  nog
jammeren of huilen.

 Zingen: NLB462: 1, 2, 3 en 5
 Lezen: Jakobus 5: 7-11 

(uit de Bijbel in Gewone Taal)
Vrienden,  heb  geduld,  en  wacht  op  de
dag dat de Heer terugkomt. Luister! In de
lente en in de herfst wacht een boer tot
het gaat regenen. Dan gaat alles groeien,
en dan kan hij  een grote oogst van het
land binnenhalen. Maar tot die tijd heeft
hij geduld. Heb geduld, net als die boer,
en houd vol!  Want de dag dat de Heer
terugkomt,  is  dichtbij.  Vrienden,  mopper
niet  zo  op  elkaar.  Anders  zal God jullie
straffen.  Bedenk dat  het  niet  lang meer
zal  duren  voordat  hij  zijn  oordeel
uitspreekt.  - Denk eens aan de profeten
van  vroeger,  die  de  mensen  Gods
boodschap  vertelden.  Ze  moesten  veel
lijden,  maar  ze  hadden  geduld  en  ze
hielden  vol.  Wij  geloven  dat  God  zulke
mensen  gelukkig  maakt.  En  denk  ook
eens  aan  Job.  Jullie  weten  hoeveel
geduld hij had. En jullie weten hoe goed
het  met  hem afgelopen is.  De Heer liet
hem  niet  in  de  steek.  Want  de  Heer  is
goed  en  vol  liefde.  Vrienden,  al  die
mensen moeten een voorbeeld voor jullie
zijn!

 Luisterlied via beamer:
‘Nu laat U mij in vrede gaan’ 

(https://www.youtube.com/watch?
v=W5YM93Z-Mu0)

 Preek
 Zingen: NLB473: 1 en 3
 Gebeden
 Collecte
 Zingen: NLB425
 Zegen

https://www.youtube.com/watch?v=W5YM93Z-Mu0
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