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Groeien in Gods licht … 

 

 

 
 

2e advent , Woensdag 8 december  

 



Protestantse Gemeente  Den Burg  

 

Stilte  

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Openingswoorden 

gebed blz. 535 liedboek .over het licht 

 

Openingsvers  192 a 

 

Zingen  lied 437:  Kom tot ons, scheur de heem’len 

Heer. …..1, 2 , 5 en 6 

 

Psalmgebed Psalm 80 gelezen uit liedboek 

Acclamatie 432b, tussen de verzen  

 



lezing Jesaja 41: 8-10, 25-29 

 

Maar jou, Israël, mijn dienaar, 

Jakob, die ik uitgekozen heb, 

nakomeling van Abraham, mijn vriend, 

jou die ik heb weggehaald van de einden der 

aarde, die ik van haar verste uithoeken terugriep –

jou zeg ik: Jij bent mijn dienaar, 

jou heb ik gekozen, ik heb je niet afgewezen. 

10Wees niet bang, want ik ben bij je, 

vrees niet, want ik ben je God. 

Ik zal je sterken, ik zal je helpen, 

je steunen met mijn onoverwinnelijke 

rechterhand……….. 

In het noorden liet ik iemand opstaan, en hij kwam, 

in het oosten, waar de zon rijst, riep hij mijn naam. 

Hij vertrapt stadhouders als leem, 

zoals een pottenbakker de klei treedt. 

26Wie heeft hem vanaf het begin aangekondigd, 

lang tevoren, zodat wij het wisten 

en nu kunnen zeggen: ‘Het is waar!’? 

Geen van jullie kondigde iets aan, 

geen van jullie lichtte ons in, 



niemand heeft een woord van jullie vernomen. 

27Ik was de eerste die Sion verkondigde: ‘Kijk, daar 

zijn ze!’ 

Ik stuurde Jeruzalem een vreugdebode. 

28Ik kijk om me heen, maar er is niemand, 

onder jullie zie ik geen enkele raadgever, 

niet één die op mijn vragen kan antwoorden. 

29Jullie zijn allemaal even armzalig en nietig 

en jullie daden betekenen niets; 

wind en leegte zijn jullie beelden. 

Zingen lied 439: Verwacht de komst des Heren.. 1, 

2 en 4 

 

Stilte 

 

Lofzang van Maria 157c 

 

Aanhef gebeden  

voorganger:  Heer, ontferm u,  

allen:    Christus ontferm u, heer, ontferm u. 

 

Voorbeden afgewisseld met acclamatie 367 b 

 



Muziek 

 

Slotgebed en Onze Vader 

 

Zingen lied 261; Licht , verlaat ons niet…, geheel 

 

Afsluiting 192 b 

 

 


