
ORDE VAN DIENST NR. 2 
Eerste advent, 27 november 2022 

 
Na orgelspel, welkom en mededelingen. 
 
DE VOORBEREIDING: 
De kaars wordt aangestoken als teken van Gods licht in ons  midden. 
 
Psalm van de zondag: Lied 1010: 1, 2 (zo mogelijk staande) 
 
Groet: 
V: de Heer zij met U 
G:: ook met U zij de Heer 
 
Bemoediging: 
V: onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed: 
V: Wat zijn wij, Heer, zonder U? 
    Onze geest heeft Uw licht nodig,  onze wil Uw kracht,  
    onze ziel Uw vrede. 
G: neem Gij ons leven in Uw hand, reinig ons van  
     ongerechtigheid. 
V: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, opdat wij  
     waarlijk Uw kinderen mogen zijn en U mogen liefhebben en  
     dienen met al onze krachten. 
G: Amen 
 
Vervolg van het eerste lied 1010: 3, 4 (zo mogelijk staande) 
 
Smeekgebed en/of Kyrië 
V: Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van       
    de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft  
    geen einde ! 
V: Gebedsintentie, afgesloten met: daarom bidden wij U tezamen: 
G: Heer ontferm U. Amen. 
 
Gloria-lied: Lied 302.a 
 
DE SCHRIFTEN: 
 
Gebed bij de opening van het WOORD. 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
 



Oud-Testamentische lezing (1): Jesaja 2:1-5 
 
Dit is wat Jesaja in zijn geest zag over wat er met Juda en Jeruzalem gaat 
gebeuren. 
Als het eind van de tijd is gekomen, zal de berg waarop de tempel van de Heer 
staat de hoogste berg zijn. Hij zal hoger zijn dan de hoogste bergen, 
indrukwekkender dan de hoogste heuvels. Alle volken zullen daarheen gaan. Ze 
zullen zeggen: 'Kom, laten we naar de berg van de Heer gaan, naar de tempel 
van de God van Jakob.  
Want we willen van Hem leren hoe we moeten leven. We willen leven zoals Hij 
het wil. Want vanuit Jeruzalem zal de Heer zijn wil bekend maken. 
Hij zal rechtspreken over de landen en volken. Dan zullen zij hun zwaarden 
omsmeden tot ploegen. En hun speren zullen ze omsmeden tot snoeischaren. De 
volken zullen niet meer tegen elkaar strijden. Ze zullen hun bewoners niet meer 
leren oorlogvoeren. 
Kom, volk van Israël, laten we wandelen in het licht van de Heer. 
 
Lied: 1012: 1 
 
Nieuw-Testamentische lezing (1): Jakobus 3:13-18 
 
Als we een paard teugels omdoen, gehoorzaamt het dier ons. We kunnen zijn 
hele lichaam besturen. En kijk eens naar de schepen. Ook al zijn ze nóg zo groot 
en is de wind nóg zo sterk, ze worden bestuurd door een heel klein roer. Ze varen 
daarheen waar de stuurman ze wil hebben. Zo is ook de tong maar een heel klein 
lichaamsdeel, maar met een grote invloed. Bedenk eens hoe klein het vlammetje 
is dat een heel bos in brand kan zetten!  
Je tong is net als dat vlammetje. Want met je tong kun je veel kwaad doen. Je 
tong kan je hele lichaam vergiftigen met het vergif dat ze spreekt. Ze heeft er veel 
invloed op hoe je leven er zal uitzien. Als je tong in brand gezet is door de hel, zet 
ze je hele leven in brand! 
De mens heerst over alle wilde dieren, vogels, kruipende dieren en vissen. De 
mens kan elk dier temmen. Maar het lukt geen mens om zijn tong te beheersen! 
Je tong kan elk moment zulke lelijke dingen zeggen, dat het wel vergif lijkt. Het 
ene moment prijzen we met onze tong onze God en Vader. Het andere moment 
zeggen we met diezelfde tong lelijke dingen over de mensen die door God zó 
gemaakt zijn dat ze op Hem lijken. We prijzen en vervloeken met dezelfde mond! 
Dat is niet goed, broeders en zusters! Uit een bron komt toch ook niet de ene 
keer zoet water en de andere keer bitter water?  
Aan een vijgenboom groeien toch geen olijven, en aan een wijnstruik groeien toch 
geen vijgen? Net zó kan uit een bron niet zout én zoet water stromen. 
Vinden jullie jezelf zo wijs en verstandig? Laat dat dan maar eens zien door jullie 
manier van leven: wees wijs en vriendelijk in alles wat jullie doen. Maar als jullie 
jaloers op elkaar zijn en alleen maar aan jezelf kunnen denken, schep dan maar 
niet op dat jullie zo wijs zijn. Dat zijn dan alleen maar leugens. Dat soort wijsheid 
komt namelijk niet van boven, van God. Maar die wijsheid is werelds, ongeestelijk 



en zelfs duivels. Want door jaloersheid en geruzie ontstaat verwarring en worden 
er allerlei slechte dingen gedaan. Maar de wijsheid die van God komt, is zuiver, 
vol vrede, bescheiden, gehoorzaam, vriendelijk en vol goede daden, zonder 
iemand  
voor te trekken, en eerlijk bedoeld. Mensen die leven zoals God het wil, zaaien 
als het ware vrede. Daardoor zullen ze ook vrede oogsten. 
 
Lied: 1012: 4, 5 
 
Evangelielezing: Matteüs 5:8, 9 
 
Het is heerlijk voor je als je leeft zoals God het wil. Want dan zul je Hem zien. Het 
is heerlijk voor je als je vrede probeert te maken en te bewaren. Want dan zul je 
'kind van God' worden genoemd. 
 
Lofzegging (lied 339a) 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, O vader,  
O zoon, O heilige geest, in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Uitleg en verkondiging over Jesaja 2:1-5 
 
Orgelspel 
 
DE DANKZEGGING 
 
Lied: 1012: 2, 3 
 
Gebeden 
Gebedsintenties en stil gebed, besloten met: 
V: Daarom bidden wij u tezamen: 
G: Heer ontferm U. 
De dienst der gebeden wordt afgesloten met het gezamenlijk gebeden: 
”onze Vader die in de hemelen zijt …” 
 
De kinderen komen terug van de kindernevendienst. 
 
Slotlied: Lied 838: 1, 2 (zo mogelijk staande) 
 
V: Wegzending en zegen 
G: Amen, Amen, Amen. 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang voor kerk en diaconie 
 
Na afloop is er koffiedrinken en ontmoeting 
Volgende week zondag is de tweede advent met ds E. van den Berg uit Berlicum. 
 



 


