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WELKOM EN STILTE



MUZIEK  ORGEL 

” Macht hoch dieTúr, die Tor macht weit”

Volker Ocks (1929 – ?)



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 

‘Mijn licht, mijn heil is Hij’,

Psalm 27, zingen vers 1 

lezen Ps. 27:4-6,

zingen Ps 27 vers 4.



A
Psalm 27, zingen vers 1 



>>>>>>>>>

B

Psalm 27, zingen vers 1 



4Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.
5Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
hij verbergt mij veilig in zijn tent,
hij tilt mij hoog op een rots.
6Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.



>>>>>>>>>

A
Psalm 27 a, zingen vers 4 



B
Psalm 27, zingen vers 4b 



SCHRIFTLEZINGEN ROND HET THEMA

I Johannes 2:3-11 

‘het gebod te wandelen in het licht en de liefde’



3Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan
zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar
zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar;
de waarheid is niet in hem. 5In wie zich aan Gods
woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid
geworden; hierdoor weten we dat we in hem
zijn. 6Wie zegt in hem te blijven, behoort in de
voetsporen van Jezus te treden. 7Geliefde broeders en
zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod
voor maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is.
Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt.

>>>>>>>>>>>>



8Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de
duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is
werkelijkheid in Jezus’ leven en in uw leven. 9Wie
zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster
haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. 10Wie
de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten
val, 11maar wie de ander haat, bevindt zich in de
duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te
weten waarheen die weg voert, want de duisternis
heeft hem blind gemaakt.



LB 444:1-4 
‘NU DAAGT HET IN HET OOSTEN’ 



‘Nu daagt het in het oosten



‘Nu daagt het in het oosten



“Nu daagt het in het oosten”



‘Nu daagt het in het oosten



STILTE 
EN MUZIKALE MEDITATIE ORGEL

”Pastorale” Charles Wesley (1757 –1834)



CANTICUM

158 a: 1 en 3 

‘God zij geloofd uit alle macht’ (Zacharias) 



‘God zij geloofd uit alle macht’ 
A

>>>>>>>>>



‘God zij geloofd uit alle macht’ 

B



‘God zij geloofd uit alle macht’ 
A

>>>>>>>>>



‘God zij geloofd uit alle macht’ 

B



GEBEDEN 

vLuthers avondgebed 

vVoorbeden 

vStil gebed 

vOnze Vader



SLOTLIED: 

452 vers 1-3.

‘Als tussen licht en donker’



>>>>>>>>>

‘Als tussen licht en donker’



B ‘Als tussen licht en donker’



>>>>>>>>>

‘Als tussen licht en donker’



B ‘Als tussen licht en donker’



>>>>>>>>>

‘Als tussen licht en donker’



B ‘Als tussen licht en donker’



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


