De ploeger
Ik vraag geen oogst; ik heb geen schuren,
ik sta in uwen dienst zonder bezit.
Maar ik ben rijk in dit:
dat ik den ploeg van uw woord mag besturen,
en dat gij mij hebt toegewezen
dit afgelegen land en deze
hoge landouwen, waar - als in het uur
der schafte bij de paarden van mijn wil
ik leun vermoeid en stil de zee mij zichtbaar is zover ik tuur.
Ik vraag maar een ding, kracht
te dulden dit besef, dat ik geboren ben
in 't najaar van een wereld
en daarin sterven moet.
Gij weet hoe, als de ritselende klacht
van die voorbije schoonheid mij omdwerelt,
weemoed mij talmen doet
tot ik welhaast voor u verloren ben.
Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in den oogst geloven
waarvoor ik dien...
Opdat, nog in de laatste voor,
ik weten mag dat mij uw doel verkoor
te zijn een ernstig ploeger op de landen
van een te worden schoonheid; eenzaam tegen
der eigen liefde dalend avondrood die ziet beneden aan den sprong der wegen
de hoeve van zijn deemoed, en het branden
der zachte lamp van een gelaten dood.

Adriaan Roland Holst (1888-1976)
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Orgelspel
Welkom en mededelingen
aansteken van de twee adventskaarsen
Votum en groet
Vg:
Gm:
Vg:
Gm:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Vg:

Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de
Heilige Geest
Amen

Gm:

-allen groetGezang 439: 1 en 2 – Verwacht de komst des Heren, pagina 843
-allen zittenKyrie-gebed
Vg: Laten wij de Heer aanroepen om de nood van deze wereld, want
zijn barmhartigheid kent geen einde. Laat ons bidden:
…
Zo bidden wij:
Gezang 463: 1, 2 ,6, 7 en 8 – Licht in onze ogen, pagina 876
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Stilte

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Onder orgelspel bereiden wij ons voor op de woorden die gesproken
gehoord worden
De Ploeger, Adriaan Roland Holst
Gezang 910: 1 en 2 – Soms groet een licht van vreugde, pagina 1441
Psalm 126 – vertaling Dr Ida Gerhardt en Dr Marie H. van der Zeyde
(1972)
HET LIED DER HOOP

Een bedevaartslied
Als de Heer doet keren de ballingen Sions
zal het ons zijn of wij dromen.
2 Dan zal vol lachen zijn onze mond,
jubel zal op onze tong zijn;
dan verluidt bij de volken:
“groot heeft Jahwe gehandelt aan hen!”.
3 Groot heeft de Heer gehandelt aan ons,
blijdschap is ons geworden.
4 Doe keren onze ballngen, Heer,
als de waterbeken in het zuiden.
5 Zij die zaaien met tranen,
zij zullen oogsten met jubel.
6 Hij gaat en hij schreit bij het gaan
die het zaaizaad draagt en het zaait;
hij keert met jubelen, hij keert een die mag dragen zijn schoven.
Psalm 80: 1 en 2 – God van Jozef, leid ons veder, pagina 215
Lucas 3: 1 – 5 (uit de vertaling van het NBG 2004/2007)
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1In

het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius
Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn
broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias
over Abilene, 2en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte
God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3Daar
ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de
mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo
vergeving van zonden te verkrijgen, 4zoals geschreven staat in het boek
met de uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
5Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
6en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’
Gezang 910: 3 en 4 – Hij die met heerlijkheden, pagina 1441

Overdenking
Gezang 440: 1 en 2 – Ga, stillen in den lande, pagina 845
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
Inzameling van de gaven
- allen staan Gezang 444: 1, 2, 3, 4 en 5 – Nu daagt het in het oosten, pagina 851
Zegen
Gm: Amen
Orgelspel
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