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Liturgie



Welkom!



Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

Liedboek 461 :  1



Onze hulp is de naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft .





U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin, 
toen ik in het geheim gemaakt werd. 
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond. 
U schreef het in uw boek; U kent mij.

Wonderlijk, zoals U mij kent. 
Zo volmaakt is uw liefde Heer. 
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. 
Leven met U, altijd.

Se la  - Wonder l i jk



U heeft mij zelf gevormd, elk deel van wie ik ben 
is wonderlijk gemaakt, uit liefde. 
U, die alles weet van mij, zelfs elke fluistering 
wordt door U gehoord. U kent mij.

Wonderlijk, zoals U mij kent. 
Zo volmaakt is uw liefde Heer. 
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. 
Leven met U, altijd.

Se la  - Wonder l i jk



Wonderlijk, zoals U mij kent. 
Zo volmaakt is uw liefde Heer. 
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. 
Leven met U, altijd.
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Wie ben ik zonder U? 
U bent om mij heen. 
Waar ik ga houdt U mij vast.

Se la  - Wonder l i jk



Wonderlijk, zoals U mij kent. 
Zo volmaakt is uw liefde Heer. 
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. 
Leven met U, altijd.

Wonderlijk, zoals U mij kent. 
Zo volmaakt is uw liefde Heer. 
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. 
Leven met U, altijd.

Se la  - Wonder l i jk



wij  b idden …





advent 2020

Jesaja 7: 14
Immanuël
Jesaja 9: 5
Vredevorst

Jesaja 11: 1, 10
Davidszoon







Jesaja 7: 14
Immanuël



Jesaja  7 : 1-17  

1 In de tijd dat Achaz, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, 
regeerde over Juda, trok koning Resin van Aram samen met 
koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, op naar 
Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in 
te nemen. 2 Toen het koningshuis van David het bericht kreeg 
dat Aram en Efraïm de krachten gebundeld hadden, sloeg de 
koning en zijn volk de schrik om het hart, en zij beefden als 
bomen in de storm. 3 Toen zei de HEER tegen Jesaja: ‘Ga samen 
met je zoon Sear-Jasub op weg om Achaz te ontmoeten, op de 
straat van het bleekveld, waar de watertoevoer in het bovenste 
waterbekken uitkomt.
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Jesaja  7 : 1-17  

4 Zeg tegen hem: “Houd het hoofd koel, laat u geen schrik 
aanjagen door die twee smeulende stukken hout, Resin van 
Aram en de zoon van Remaljahu, hoe hoog hun woede ook 
oplaait. 5 Aram mag dan kwaad tegen u in de zin hebben, net als 
Efraïm met die zoon van Remaljahu, en zeggen: 6 ‘Laten we 
tegen Juda ten strijde trekken, het verscheuren en 
overmeesteren, en dan stellen we de zoon van Tabeal aan als 
koning’ – 7 maar dit zegt God, de HEER: Het zal niet gebeuren, 
het zal niet zo gaan. 8 Immers, het hoofd van Aram is Damascus, 
en het hoofd van Damascus is die Resin. – Nog vijfenzestig jaar 
en het volk van Efraïm bestaat niet meer. –
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Jesaja  7 : 1-17  

9 Het hoofd van Efraïm is Samaria, en het hoofd van Samaria is 
die zoon van Remaljahu. Alleen als jullie vertrouwen hebben, 
houden jullie stand.”’ 10 De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: 
11 ‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte 
van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’ 12 Maar Achaz
antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet 
op de proef stellen.’ 13 Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van 
David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook 
mijn God tergen? 14 Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: 
de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en 
hem Immanuël noemen. 15 Boter en honing zal hij eten, totdat 
hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te 
kiezen.
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Jesaja  7 : 1-17  

16 Want voordat de jongen in staat is om het kwade te 
verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide 
koningen die u zoveel angst inboezemen, ontvolkt zijn. 17 En 
voor u, uw volk en uw koningshuis zal de HEER een tijd laten 
aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm 
zich van Juda afscheidde: de heerschappij van Assyrië.’ 
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Dat verwacht je niet . . .





Dat verwacht je niet . . .



Daarom zal de Heer zelf u een teken geven:
de jonge vrouw is zwanger,

zij zal spoedig een zoon baren
en hem Immanuël noemen.

Jesaja 7: 14



Dat verwacht je niet . . .



Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou 
gaan wat bij monde van de profeet door de 

Heer is gezegd: 
De maagd zal zwanger zijn

en een zoon baren,
en men zal hem de naam Immanuël geven,

wat in onze taal betekent ‘God met ons’.

Matteüs 1: 22–23



Wat verwacht je?



Wie verwacht je?



Immanuël bewijst ons hier zijn naam:
Hij is met ons en vuurt ons steeds weer aan.
Het koninkrijk breekt door wijd en zijd
tot diep in onze wonderlijke tijd.
Wees blij, wees blij, o wereldwijde kerk!
Immanuël, Hij maakt ons zeker sterk.

LvdK 125:  1



Doop Anniek Isa Holsappel



Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam!

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou.

Se la – Gods  zegen voor jou



Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
leef je geloof elke dag!

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou.

Se la – Gods  zegen voor jou



Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou.

Se la – Gods  zegen voor jou





wij  b idden …



Het collectedoel in deze dienst is voor de 

Je kunt een bijdrage overmaken 
naar: 
IBAN NL 42 RABO 03760 086 44
t.n.v. GKv Zuidlaren o.v.v. 'collecte',
of door gebruik te maken van
de app.

Diaconie



God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat.

Se la  – God za l  met  je  meegaan



God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat.

Se la  – God za l  met  je  meegaan





Fijn dat je in de kerk of thuis 
bij de dienst aanwezig was!


