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Ede, 
Zondag 30 december 1990 
Schriftlezing, Jesaja 40: 1-11 | Johannes 1: 19-28| NBG51 | OB |LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Zingen Gezang 160 uit liedboek ‘73 

1 Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
'God zal ons redden' is zijn naam. 
Opent uw hart, gelooft uw ogen, 
vertrouwt u toe aan wat gij ziet: 
hoe 't woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 
 
2 Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zingt voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 
 
3 Zoals de zon komt met zijn zegen 
een bruidegom van licht en vuur, 
zo komt de koning van de vrede - 
voorgoed gekomen is zijn uur. 
Hij huwt de mensen aan elkander 
zijn liefde gaat van mond tot mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 

 
Stil gebed 
 
Votum 

Onze hulp is 
in de Naam des Heeren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus Zijn Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
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Amen 
 
Zingen Psalm 76: 1 en 2 

1 God wordt geëerd in Israël, 
zijn roem, zijn naam is hier in tel. 
Zijn woonplaats heeft Hij toebereid 
in deze stad, waar haat en strijd 
om zijnentwil zijn afgezworen. 
Hij doet zijn roep uit Sion horen. 
 
2 Wapengeweld biedt Gij het hoofd, 
Gij die de oorlogsbliksem dooft. 
Gij die het zwaard breekt en het schild 
en die de oorlog niet meer wilt, 
maar die gehuld in zonnestralen 
de hoge bergen af komt dalen. 

 
Gods geboden en beloften 
Wij horen in eerbied de 10 woorden uit Deuteronomium 5 
En ook daarna de samenvatting die Jezus heeft gegeven van deze woorden volgens Markus 12 
 
10 woorden 
 
Psalm 119: 87 OB 

87 Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt, 
Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen; 
Ik haak, o HEER', naar 't heil, mij toegezeid; 
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen; 
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 
In Uw gebod; dat is mijn hoogst verlangen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing 
Oude en nieuwe testament die met elkaar in gesprek zijn… 
 
1e lezing Jesaja 40: 1-11 

1 Troost, troost mijn volk, zegt uw God. 2 Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, 
dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand 
des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. 
3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een 
baan voor onze God. 4 Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het 
oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. 5 En de heerlijkheid 
des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond 
des Heren heeft het gesproken. 
6 Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? – Alle vlees is gras, en al 
zijn schoonheid als een bloem des velds. 7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem 
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des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. 8 Het gras verdort, de bloem valt af, 
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. 
9 Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode 
Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God! 10 Zie, de 
Here Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij 
Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. 11 Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn 
arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens 
leiden. 
 

2e lezing Johannes 1: 19-28 
1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit 
was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is 
geen ding geworden, dat geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht 
der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. 6 
Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; 7 deze kwam als 
getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. 8 Hij was het 
licht niet, maar was om te getuigen van het licht. 9 Het waarachtige licht, dat ieder mens 
verlicht, was komende in de wereld. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem 
geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen 
hebben Hem niet aangenomen. 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij 
macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit 
bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. 
14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van 
genade en waarheid. 15 Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: 
Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer dan 
ik. 16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; 17 want 
de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. 
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, 
die heeft Hem doen kennen. 
19 En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en 
Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij? 20 En hij beleed en ontkende het 
niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet. 21 En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En 
hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. 22 Zij zeiden dan tot 
hem: Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen, die ons gezonden hebben; wat 
zegt gij van uzelf? 23 Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht 
de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft. 
24 En er waren sommigen afgezonden uit de Farizeeën. 25 En zij vroegen hem en zeiden tot 
hem: Waarom doopt gij dan, indien gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? 26 
Johannes antwoordde hun en zeide: Ik doop met water; midden onder u staat Hij, van wie 
gij niet weet, 27 Hij, die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. 
28 Dit geschiedde te Betanië over de Jordaan, waar Johannes doopte. 

 
Psalm 131 OB 

1 Mijn hart verheft zich niet, o HEER', 
Mijn ogen zijn niet hoog; 'k verkeer, 
Ik wandel niet In 't geen te groot, 
Te vreemd is voor Uw gunstgenoot. 
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2 Heb ik mijn ziel niet stil gezet, 
En mij verloochend naar Uw wet, 
Gelijk het pas gespeende kind 
Zich stil bij zijne moeder vind? 
 
3 Mijn ziel, die naar den vrede haakt, 
En 't morrend ongenoegen wraakt, 
Is in mij als een kind gespeend, 
En heeft zich met Uw wil vereend. 
 
4 Dat Isrel op den HEER' vertrouw'; 
Zijn hoop op Gods ontferming bouw', 
En stil berust' in Zijn beleid, 
Van nu tot in all' eeuwigheid. 

 
Preek 
 
Zingen Gezang 67: 3 lofzang van Zacharia 

3 Gij zijt de stem der profetie 
sprekend van mededogen, 
want eens zal ieders oog Hem zien: 
de Opgang uit den hoge. 
Gezegend zij de dageraad 
het licht dat weldra schijnen gaat 
voor wie in duister kwijnen. 
Hij zal de schaduw van de dood 
beschamen met zijn morgenrood. 
Op aarde daalt de vrede! 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 72: 6 en 7 

6 Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
 
7 Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
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Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 

 
Zegen 


