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VIERPLEK WEHL 

 
9 januari 2022 

 
DE VOORBEREIDING 
 
PIANOSPEL 
 
WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 
 

- gemeente gaat staan - 
 

STILTE 
 
DREMPELGEBED: 
 

O. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 

O. Soms lijkt alles troosteloos, zoveel nare ervaringen. 
Steeds nieuwe maatregelingen, en toch veel mensen die ziek worden. 
Dor, en zonder leven. 
Maar dan vraagt het kleine Kerstkind om ons hart te openen. 
Uitzien naar de Belofte, zoals die al eeuwenlang voorzegd is. 
En al wat door voor nodig is, wordt erbij verteld. 
Geloof en vertrouwen, liefde en zorg voor elkaar. 
Wij worden opgeroepen om ons hart te openen. 
De warmte van het kind toe te laten. 
Niet alleen in de sfeer van Kerstmis, maar ook in de dagen die volgen. 
Zoals uit deze roos, groen kan ontstaan, zo kan ook in ons leven een 
nieuwe toekomst ontstaan. Als wij ons wenden naar het licht en ons als 
gedoopte mensen durven gedragen...... 
  ...........door Jezus Christus, onze Heer. 
 G. AMEN! 
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AANVANGSLIED - LB 473: 1 en 2  
 
VREDEGROET  
 
 V. Vrede zij met u allen! 
 G. VREDE OOK MET U! 
 

- gemeente gaat zitten - 
 

GEBED OM ONTFERMING 
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente: 
 

 
 
 V. God schenke ons vergeving bevrijding, vertrouwen 

en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze 
Heer. 

 G. AMEN! 
 
LOFLIED -  LB 487 
 
 
DE SCHRIFT GEOPEND 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING - Jesaja 40: 1-11 
Troost, troost Mijn volk, zal God zeggen. Spreekt naar het hart van 
Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar 
ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel 
ontvangen heeft voor al haar zonden. 
Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, 
maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God! Alle dalen zullen 
verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden; 
en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een 
vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard 
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worden; en alle vlees te gelijk zal zien, dat het de mond 
des Heeren gesproken heeft. 
Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, 
en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, 
de bloem valt af, als de Geest des Heeren daarin blaast; voorwaar, het 
volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes 
Gods bestaat in der eeuwigheid. 
O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen 
berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw 
stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie 
hier is uw God! Ziet, de Heere Heere zal komen tegen den sterke, en 
Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is 
voor Zijn aangezicht. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal 
de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de 
zogenden zal Hij zachtjes leiden. 
 
LIED – LB 513: 1, 2 en 3 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING – Lucas 3: 15-16, 21-22 
In die tijd toen het volk vol verwachting was en iedereen zich 
aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, 
gaf Johannes aan allen het antwoord: 'Ik doop u met water, maar er 
komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn 
sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met 
vuur.' 
Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, 
geschiedde het dat de hemel openging, en dat de heilige Geest, in 
lichamelijke gedaante als een duif, over Hem neerdaalde, en dat een 
stem uit de hemel sprak: 'Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik 
mijn behagen gesteld.' 
 
 
LIED  LB 456: 1, 2 en 3 
 
VERKONDIGING 
 
STILTE 
 
PIANOSPEL 
 
LIED – LB 119: 1, 2 en 3 
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DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
 
GEBEDEN 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
  
 Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 
MEDEDELINGEN OVER DE COLLECTE 
 
GEZEGEND OP WEG    - gemeente gaat staan - 

 
SLOTLIED - LB 415 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
PIANOSPEL 
 
In deze dienst: 
 
voorganger:    pastor Mia Tankink     
ambtsdrager:  Roel de Mos   
secondant:  Sandra Linnenbank   
pianist:   Francisca Best      
beeld en geluid:  Michel Roels   
koster:   Cor van Muiswinkel 
 
Zondag 16 januari:  Viering 10.00 uur 

Voorganger: ds. Joop Jansen Schoonhoven 


