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Thema Troost, troost mijn volk (Pnr.1212b) Jesaja 40: 1-11 
Uitgesproken 23 december 2012 in de Bovenkerk te Kampen 
 
Ouderling van dienst  
Muzikale begeleiding Ab Weegenaar 
 
U luistert naar: een opname van 23 december 2012. Deze preek is een 
bewerking van een eerdere versie op 28 januari 2007 in het Open Hof te 
Kampen. 
 
Orde van de dienst: 

Welkom en mededelingen 

Zingen Psalm 80: 1 en 2 
1. O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 
2. Wek op uw kracht en kom bevrijden 
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 
gedenk uw dienaar Efraïm, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 
Herder Israëls, leid ons voort! 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 

Aanvangstekst Jesaja 40: 1 
1 Troost, troost mijn volk, zegt uw God 

 
Zingen Lied 126 

1. Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
2. Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
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3. Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 

 
Gebed van verootmoediging 
 
Zingen Lied 117:6 

6. Gij zwaarbeproefde schare 
ten dode toe benard, 
daar gaat een blijde mare, 
o schrijf die in uw hart: 
al drukt het kruis uw schouder, 
al dooft het laatste licht, 
uw Trooster en Behouder 
staat voor uw aangezicht. 

 
Lofprijzing 
 
Zingen Lied 117: 4 

4. 'k Lag machteloos gebonden - 
Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden - 
Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven 
tot Gij mij op deedt staan. 
Gij doet mij schatten erven, 
die nimmermeer vergaan. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 

Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 
1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.  
2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend  
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,  
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden  
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.  
 
3 Hoor, een stem roept:  
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,  
effen in de wildernis een pad voor onze God.  
4 Laat elke vallei verhoogd worden  
en elke berg en heuvel verlaagd,  
laat ruig land vlak worden  
en rotsige hellingen rustige dalen.  
5 De luister van de HEER zal zich openbaren  
voor het oog van al wat leeft.  
De HEER heeft gesproken!’  
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6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’  
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?  
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.  
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt  
wanneer de adem van de HEER erover blaast.  
Ja, als gras is dit volk.’  
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt,  
maar het woord van onze God houdt altijd stand.  
 
9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,  
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,  
verhef je stem, vrees niet.  
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’  
10 Ziehier God, de HEER!  
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.  
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.  
11 Als een herder weidt hij zijn kudde:  
zijn arm draagt de lammeren,  
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.  

 
Zingen Lied 38: 3 

3. Ik zal u werven tot mijn bruid, 
zo zegt de Heer, Ik zal u winnen. 
Een lichte bruidstijd zal beginnen 
in liefde en gerechtigheid. 
Ik zal u waarlijk trouw beminnen. 
Geheel mijn hart gaat naar u uit. 
Ik leer u wat mijn naam beduidt. 
Zo zult gij eindelijk Mij kennen. 

 
Schriftlezing Romeinen 11: 25 en 26 

25 Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet 
wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht 
afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat 
alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. 26 Dan 
zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: ‘De 
redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs 
nageslacht 

 
Schriftlezing  Marcus 1: 1 - 3 

1.  Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 
2.  Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:  
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,  
hij zal een weg voor je banen.  
3. Luid klinkt een stem in de woestijn:  
“Maak de weg van de Heer gereed,  
maak recht zijn paden!”’  

 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 38: 5 
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5. En wie Ik was voorbijgegaan, 
omdat hij zelf Mij had vergeten, 
zal van mijn milde ontferming weten. 
Mijn eigen volk noem Ik voortaan 
wie niet mijn volk had moeten heten. 
Ik spreek u als mijn liefste aan. 
Dan zegt gij stil en blij mijn naam: 
mijn Bruidegom, mijn God van vrede. 

Preek 
 
Zingen Lied 123 
 1. De naam des Heren nadert reeds van verre, 

Jeruzalem, ga op de heuvel staan; 
Hij tooit u met de heerlijkheid der sterren, 
gij, kroon der schoonheid, hef uw bruidzang aan. 
 
2. Hij schittert als het licht van zeven dagen, 
Hij zetelt op de veste van uw lied; 
gij zult de volken van uw heil gewagen 
die dringen rond uw heilig grondgebied. 
 
3. Jeruzalem, gij zijt de troost der Schriften, 
en groot is uw volharding en geduld; 
sta op en zie: dit is het eind der zuchten, 
de Heer der tijden heeft uw dag vervuld. 
 
4. Uw ballingschap heeft uit, nu zult gij dienen, 
lichtende stad, de Koning Zebaoth, 
de Vorst der volkeren, zij zullen knielen 
en zich met u verblijden in uw lot. 
 
5. Moeder der levenden, bereid zijn wegen, 
uw zonen komen reeds van verre aan, 
zij dingen naar uw erfdeel en uw zegen, 
vorstin der aarde, richt uw maaltijd aan. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 117 
 
Zegen  


