
 

 
Liturgie zondagavond  4 december  2022 
 Tweede adventzondag 
 
Voorganger: Ds. H.E.J. van der Laan,  Gouda 
Organist:       Cock  Zwaan 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm  95 : 1 en 2  (staande) 
 

1.  Komt, laat ons samen Isrels HEER. 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten; 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
Met een verheven lofgedicht 
En blijde psalmen, juichend groeten. 
 

   2. De HEER is groot, een heerlijk God, 
        Een Koning, die het zaligst lot, 
        Ver boven alle goôn, kan schenken. 
        Het diepst van 's aardrijks ingewand, 
        Het hoogst gebergt' is in Zijn hand; 
        't Is al gehoorzaam op Zijn wenken. 
 
We worden stil voor onze God 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 95 : 3 en 4 
 

3. Zijn' is de zee; z' is door Zijn kracht 
    Met al het droge voortgebracht; 
   't Moet alles naar Zijn wetten horen. 
    Komt, buigen w' ons dan biddend neer; 
    Komt, laat ons knielen voor den HEER, 
    Die ons gemaakt heeft en verkoren. 
 
 
 

 



 

 4.  Want Hij is onze God, en wij 
      Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
      De schapen, die Zijn hand wil weiden; 
      Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
      Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
      Verhardt u niet, maar laat u leiden. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen : Psalm 68 :10 
 
10. Geloofd zij God met diepst ontzag! 

          Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
          Met Zijne gunstbewijzen. 
          Die God is onze zaligheid; 
          Wie zou die hoogste Majesteit 
          Dan niet met eerbied prijzen? 
          Die God is ons een God van heil; 
          Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
          Ons 't eeuwig, zalig leven; 
          Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
          Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
          Volkomen uitkomst geven. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Jesaja 8 : 23 t/m 9 : 6 
                             Mattheus 11 : 2 t/m 15 
Jesaja 8 
23. Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land 
waarin benauwdheid is. Zoals Hij in vroeger tijd minachting 
heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van 
Naftali, zo zal Hij in later tijd eer bewijzen aan de Weg van de 
zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de 
heidenvolken wonen. 
 
Jesaja 9 

1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.    
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, 
over hen  zal een licht schijnen. 

 



 

2. U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap 
groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals 
men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer 
men de buit verdeelt. 
3 .Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de 
knuppel van hun slavendrijver hebt U verbroken als eens op 
Midiansdag. 
4. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, 
gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. 
5. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam 
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 
6. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede    
zal geen einde komen op de troon van David en over zijn 
koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen    
door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.                
De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen. 
 
Mattheüs 11 
2 Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus 
gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen, 
3 en zei tegen Hem: Bent U het Die komen zou, of verwachten 
wij een ander? 
4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht 
Johannes wat u hoort en ziet: 
5 blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen 
worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden 
opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; 
6 en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt. 
7 Toen dezen weggingen, begon Jezus tegen de menigte te 
zeggen over Johannes: Waar bent u in de woestijn naar gaan 
kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen 
wordt? 
8 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in 
kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, 
zijn in de huizen van de koningen. 
9 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, 
Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. 
10 Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn 
engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal 
maken. 



 

11 Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, 
is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; 
maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter 
dan hij. 
12 En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt 
het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars 
grijpen het. 
13 Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe 
geprofeteerd. 
14 En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou. 
15 Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 
 
Zingen: Lied 118 : 1, 2, 3 en 4    ( Evang. Liedbundel ) 
 
1   Hij kwam bij ons, heel gewoon, 

 
de Zoon van God als mensenzoon. 

 
Hij diende ons als een knecht, 

 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 

 
Refrein: 

 
Zie onze God, de Koning-Knecht. 

 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 

 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 

 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 

 
2   En in de tuin van de pijn 

 
verkoos Hij als een lam te zijn, 

 
verscheurd door angst en verdriet 

 
maar toch zei Hij: ’Uw wil geschied’.  
 

 

Refrein: 
Zie onze God, de Koning-Knecht. 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 

 
3   Zie je de wonden zo diep? 

 
De hand die aard en hemel schiep 

 
vergaf de hand die Hem sloeg, 

 
de man, die onze zonden droeg.  
 



 

 
 

 

Refrein: 
Zie onze God, de Koning-Knecht. 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 

 
4   Wij willen worden zoals Hij. 

 
Elkanders lasten dragen wij. 

 
Wie is er need’rig en klein? 

 
Die zal bij ons de grootste zijn.  
 

 

Refrein: 
Zie onze God, de Koning-Knecht. 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 

 
 

Verkondiging 
 

Zingen: Gezang 447 : 1 t/m 6     LvdK 
 
1   God gaat zijn ongekende gang 

 
vol donk're majesteit, 

 
die in de zee zijn voetstap plant 

 
en op de wolken rijdt. 

 
2   Uit grondeloze diepten put 

 
Hij licht, en vreugde uit pijn. 

 
Hij voert volmaakt zijn plannen uit, 

 
zijn wil is souverein. 

 
3   Geliefden Gods, schept nieuwe moed, 

 
de wolken die gij vreest, 

 
zijn zwaar van regen overvloed 

 
van zegen die geneest. 

 
4   Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt? 

 
Vertrouw Hem waar Hij gaat. 



 

 
Zijn duistere voorzienigheid 

 
verhult zijn mild gelaat. 

 
5   Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin, 

 
wordt klaar van uur tot uur. 

 
De knop is bitter, is begin, 

 
de bloem wordt licht en puur. 

 
6   Hoe blind vanuit zichzelve is 

 
het menselijk gezicht. 

 
Godzelf vertaalt de duisternis 

 
in eind'lijk eeuwig licht. 

 
  Dankgebed en voorbede 
 
 
 
 
Inzameling gaven 
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Zingen: Psalm 130 : 3 en 4 (staande) 
 
3. Ik blijf den HEER verwachten; 
     Mijn ziel wacht ongestoord; 
     Ik hoop, in al mijn klachten, 
    Op Zijn onfeilbaar woord; 
    Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
    Wacht sterker op den HEER, 
    Dan wachters op den morgen; 
    Den morgen, ach, wanneer? 
 



 

4. Hoopt op den HEER, gij vromen; 
    Is Israël in nood, 
    Er zal verlossing komen; 
    Zijn goedheid is zeer groot. 
    Hij maakt, op hun gebeden, 
    Gans Israël eens vrij 
    Van ongerechtigheden; 
    Zo doe Hij ook aan mij. 
 
 
Zegen 
 


