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MUZIEK  ORGEL 

Nun komm’ der Heiden Heiland – J.S. Bach, BWV 659 
(Orgelbüchlein)
•



WELKOM EN STILTE



ZUIVERE VLAM 

Lied 458 

Zuivere vlam (4x: 1x orgel, 1x op ‘noe’, 2x tekst)



BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED 

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en 
aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt door de eeuwen heen.
Hij laat ons niet los. Hij schept leven, keer op keer.
Hij laat Zijn licht schijnen in onze duisternis
Aan het begin van onze tijden was Hij er.
Midden in ons bestaan zal Hij komen in en door Jezus 
Christus zijn Zoon.

>>>>>>>>>



BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED 

Wij bidden U, o God, voltooi wat Gij begonnen zijt,
Dat wij uw zoon ontvangen en leven als mensen met 
uitzicht
Als mensen vol liefde en trouw, U ter eer en onze 
naaste tot heil.

Amen.



PSALMGEBED 

Psalm 25 a, zingen vers 1 

‘Mijn ogen zijn gevestigd’, 

lezen Ps 25:6-10, 

zingen Ps 25 a vers 2. 



>>>>>>>>>

A

Psalm 25 a, zingen vers 1 



B
Psalm 25 a, zingen vers 1b 



6Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
7Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.
8Goed en rechtvaardig is de HEER:
hij wijst zondaars de weg, 9wie nederig zijn
leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn
paden te gaan.10Liefde en trouw zijn de weg
van de HEER voor wie de wetten van zijn
verbond onderhouden.



>>>>>>>>>

A
Psalm 25 a, zingen vers 2 



B
Psalm 25 a, zingen vers 2b 



SCHRIFTLEZINGEN ROND HET THEMA

Johannes 1:1-9 

(Jezus het Woord en het licht der wereld)



Het Woord is mens geworden
11In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het 
Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3

Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van 
wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het 
licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette 
Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, 
opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het 
licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware 
licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam



LIED: 433 VERS 1-5
‘KOM TOT ONS, DE WERELD WACHT’











STILTE 
EN MUZIKALE MEDITATIE ORGEL

Improvisatie lied 466 

“O wijsheid, daal als vruchtbare taal.”



CANTICUM

158 b ‘Een schoot van ontferming is onze God’ (Zacharias)



‘Een schoot van ontferming is onze God’ 

>>>>>>>>>

A



‘Een schoot van ontferming is onze God’ 
B



GEBEDEN 

vLuthers avondgebed 

vVoorbeden 

vStil gebed 

vOnze Vader



SLOTLIED: 

445:1-4 

‘De nacht is haast ten einde’



‘De nacht is haast ten einde’

>>>>>>>>>



‘De nacht is haast ten einde’B



‘De nacht is haast ten einde’

>>>>>>>>>



‘De nacht is haast ten einde’B



‘De nacht is haast ten einde’

>>>>>>>>>



‘De nacht is haast ten einde’B



‘De nacht is haast ten einde’

>>>>>>>>>



‘De nacht is haast ten einde’B



ZEGENBEDE

’De Levende zegene en behoede U, de Levende doe 
zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Levende verheffe Zijn aangezicht over u en geve u 
vrede.
Zegen en behoed ons, doe lichten over ons Uw 
aangezicht en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons Uw 
aangezicht en geef ons vrede.



U WAS VERBONDEN MET DE 
OOSTERKERK HOOGEVEEN

Adventsvesper

Dank dat u hebt gekeken naar de uitzending
HOUD MOED en HEB LIEF


