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Thema: Uitzien naar en opzien tegen 
 
Pianospel  

VOORBEREIDING  
 
Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)  
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Drempelgebed gezongen: LB 287:1 

 
Stilte  
 
Aanvangslied: LB 513 (de gemeente gaat staan)  
 
Bemoediging en groet  

V Onze hulp is de naam van de Heer,  
Α die hemel en aarde gemaakt heeft.  
V Zijn genade en vrede zij met u allen.  
Α Amen.  (de gemeente gaat zitten)  

 
Inleiding  
 
Lied: LB 463: 1, 2, 3, 6, 7, 8 

SCHRIFT  
Gebed 
afgesloten met LB 333  

 
1e Lezing: Lucas 1: 5-25 
Aankondiging van de geboorte van Johannes 
Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling 
Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. Beiden waren vrome en gelovige mensen, die 
zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was 
onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. 
Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens 
het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te 
dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het 
offer werd gebracht. 
Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 
Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen 



hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet 
hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn 
geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet 
drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal 
velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest 
en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te 
brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’ 
Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn 
vrouw is al op leeftijd.’ De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben 
uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn 
woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot 
de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’ 
De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het 
heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het 
heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn 
tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. 
Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij 
zichzelf: De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet 
langer verachten. 
 

Lied: LB 451: 1, 2, 3 
 
2e Lezing: Lucas 1: 57-80  
De geboorte van Johannes 
Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. Haar buren en 
verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met 
haar.  
Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar 
zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’ Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die zo heet.’ 
Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en 
schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was verbaasd. En meteen werd de verlamming van zijn 
mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. Alle omwonenden waren 
diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die 
het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit kind? Want de machtige 
hand van de Heer beschermde hem. 
Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie: 
‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, 
hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. 
Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt 
uit het huis van David, zijn dienaar, 
zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: 
bevrijd zouden we worden van onze vijanden, 
gered uit de greep van allen die ons haten. 
Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders 
en herinnert hij zich zijn heilig verbond: 
de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, 
dat wij, ontkomen aan onze vijanden, 
hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, 
altijd levend in zijn nabijheid. 
En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, 
want voor de Heer zul je uit gaan 
om de weg voor hem gereed te maken, 
en om zijn volk bekend te maken met hun redding 



door de vergeving van hun zonden. 
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God 
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 
en verschijnen aan allen die leven in duisternis 
en verkeren in de schaduw van de dood, 
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’ 
Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak 
waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. 

 
Lied: LB 158a (Lofzang van Zacharias) 
 
Preek  
 
Pianospel  
 
Lied: LB 450 

TOEWIJDING  
 
Pastorale mededelingen  
 
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
 
Slotlied: LB 442 (de gemeente gaat staan)  
 
Wegzending en zegen (met een gezongen ‘Amen’)  
 
Pianospel  
 
Collecten (bij de uitgang): 1. diaconie; 2. kerk; 3. Werelddiaconaat  
 


