
 

Liturgie I 
 

Orde van dienst 

Van zondag 23 december 2018 
Voorganger Ds. Martine Wassenaar Gorinchem) 
Organist: Hans Jacobi 

 

 

Thema Ons verlangen als wegwijzer 

 

 

Voorbereiding 
 
Orgelspel 

Verwelkoming door de gastheer/gastvrouw 

Aansteken van de paaskaars 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping en inkeer 
 

Zingen  Aanvangslied 834 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 



 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

Votum en Groet  
V: Onze hulp is in de naam van de levende God 

G: (gezongen) die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: Hoor, Heilige Geest, wij roepen u 

G: (gezongen) Wek ons tot leven, hier en nu 

 

V: Genade zij u en vrede, van Hem die is en die was en die komt. Amen 

 
V: (…..) Wij bidden u, eeuwige God, wees ons genadig 

G: (gezongen) en doe ons in vrede leven 

V: Laat ons vandaag uw liefde zien 

G: (gezongen) en schenk ons uw heil. 

(gemeente gaat zitten)      

Gebed 

Zingen lied LB 277 Die ons voor het licht gemaakt hebt  

  



 

 

Woord en gebed 
 

Lezing Sefanja 3,14-20 
14Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je hart, vrouwe 

Jeruzalem!15De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven.De HEER, 

de koning van Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen. 16Op die dag zal men tegen 

Jeruzalem zeggen:‘Wees niet bang, Sion!Laat de moed niet zinken!’ 17De HEER, je God, zal in je 

midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal 

hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.18Alle treurenden zal ik bijeenbrengen, verzamelen 

wie op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de stad.19In die tijd zal ik 

afrekenen met je verdrukkers, de kreupelen zal ik redden,de verstrooiden bijeenbrengen. En hen die  

in de hele wereld werden veracht zal ik met eer en roem overladen. 20In die tijd breng ik jullie terug. 

Ik zal jullie verzamelen, je zult met eer en roem overladen worden door alle volken op aarde. Met 

eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer– zegt de HEER. 

 

Zingen lied LB 176:1,2 en 6  Om sions wil zwijg ik niet stil 

 

2. Uw luister gaat als dageraad 

voor alle volken blinken. 

Gij draagt voortaan een nieuwe naam 

die God u toe zal denken. 

O kroonjuweel, o donk're gloed, 

o kleinood Gods dat flonk'ren moet 

met glans die Hij zal schenken. 



 

6. Ruim baan, ruim baan! Gods volk mag gaan 
naar ’t land van melk en honing. 
Trek voort, trek voort! ga door de poort 
van zijn verheven woning. 
De volken zien uw heilige spoor, 
zij volgen het en neigen voor 
de standaard van uw koning. 
 
Schriftlezing: Lucas 3,7-18 

7Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: 

‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8Breng 

vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij 

hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze 

stenen kinderen van Abraham verwekken! 9Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom 

die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’10De mensen vroegen 

hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen 

met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ 12Er kwamen ook tollenaars om zich 

te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13Hij zei tegen hen: ‘Vorder 

niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij 

doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem 

genoegen met je soldij.’15Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes 

misschien de messias was, 16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt 

iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te 

maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 17hij houdt de wan in zijn hand om 

de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur 

verbranden.’18Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede 

nieuws.  

Zingen  Lied: LB 321:1,2,3 en 4  

Niet als een storm, als een vloed, 

niet als een bijl aan de wortel 

komen de woorden van God, 

niet als een schot in het hart. 

Maar als een glimp van de zon, 

een groene twijg in de winter, 

dorstig en hard deze grond – 

zo is het koninkrijk Gods. 

Stem die de stilte niet breekt, 

woord als een knecht in de wereld, 

naam zonder klank zonder macht, 

vreemdeling zonder geslacht. 

Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede, 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 



 

Preek 

Orgelspel 

LB 433, 1.2.4 en 5 

 

2. Kind dat uit uw kamer klein  

als des hemels zonneschijn  

op de aarde wordt gesteld,  

gaat uw weg zoals een held.  

4. Uw kribbe blinkt in de nacht  

met een ongekende pracht.  

Het geloof leeft in dat licht  

waarvoor al het duister zwicht.  

5. Lof zij God in ’t hemelrijk,  

Vader, Zoon en Geest gelijk,  

nu en overal altijd,  

nu en tot in eeuwigheid.  

Mensen die wij gedenken (overledenen) 

Voorbeden 

V: en daarom bidden wij en zingen: 

G: Heer ontferm u, Heer ontferm u, Heer ontferm u. 

 
Onze Vader, die in de hemel zijt. 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 



 

zoals wij onze schuldenaars vergeven. 

En leidt ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

Amen. 

Uitzending en zegen 
Mededelingen, o.a. aankondiging van de bij de uitgang te houden collecten. 

(Indien er een gastpredikant voorgaat wordt dit door een kerkenraadslid gedaan) 

 
Slotlied: 462 :1,2,3,4, en 6 

Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen 
levenslang gebroken zijn? 
 

2.Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 

 
3.Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 
 

4.Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 

 

6. Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 

zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is 

Uitzendingswoorden en zegenbede 

G: (gezongen) Amen, amen, amen. 

Informatie (in te vullen door het secretariaat) 
 
De collecten zijn bestemd voor: 

 Het diaconale doel van dit kwartaal 

 De Remonstrantse gemeente 

De eerstvolgende activiteiten van de gemeente zijn: 

     


