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Orde voor de viering  

op zondag 2 december  2018 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
Eerste Advent 

Voorganger: Ds. C. Verspuy (Zuidlaren)  
Organist: Caroline van der Laan 

 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 
 
VOORBEREIDING (Allen gaan staan)  
 
Stilte 
 
Aanvang: Lied 438: 1 en 2  

1 God lof! Nu is gekomen 

Gods aangename tijd: 
de koning onzer dromen, 

de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 

in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 

de duivel en zijn macht. 
 

2 Hij wilde zich verlagen 
en daalde van zijn troon; 

een ezel mag Hem dragen, 

Hem sieren staf noch kroon. 
Hij wil zijn koningsmacht 

en majesteit verhullen, 
om nederig te vervullen 

wat God van Hem verwacht. 
 
Bemoediging en Groet 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
ALLEN:         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorganger:  De Heer zij met u                          

  ALLEN:         OOK MET U ZIJ DE HEER  
 

Gezongen drempelgebed: Lied 287: 1 en 5  

1 Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, – 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
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5 Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, 

zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 
 
Kyriëgebed voor de nood van de wereld, beantwoord met: 
                     v. zo bidden wij allen samen:   

a. Lied 367d: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 
Zingen: Lied 825: 3 en 5  

3 Hij blies ons van zijn adem in. 

Hij, hemelhoog verheven, 
heeft ons in Adam één begin, 

één levensdoel gegeven: 
te wonen op zijn aarde, waar 

het goed is, goed om met elkaar 

in zijn verbond te leven. 
 

5 Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 

in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 

Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 

voorgoed met Hem verweven. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift  
 
Eerste lezing: Zacharia 14, 49 (NBV)    
 

Zingen: Lied 756: 1, 2 en 3 

1 Laat komen, Heer, uw rijk, 

uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 

Messias, uw gezag! 
 

2 Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 

waar liefde en lofgezang 

verdrijven leed en dood? 
 

3 Dat land, het ons vanouds 
vertrouwde Kanaän, 

waar God zijn stad herbouwt; 
Sion, waar zijt ge dan? 
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Tweede lezing: Lucas 21, 2531 (NBV)   
 
Gezongen acclamatie: Lied 339a  

1 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, gevolgd door orgelspel 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Zingen: Lied 747: 1, 2 en 4  

1 Eens komt de grote zomer 

waarin zich ’t hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 

met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 

wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 

in heel zijn creatuur. 
  

2 Geen woord kan het bereiken, 
het is aan niets gelijk, 

met niets te vergelijken 
dat schone koninkrijk. 

Als God zich openbaren 
zal op de jongste dag 

dan zullen wij ervaren 

wat Hij met ons vermag. 
 

 
4 Ook ons zal God verlossen 

uit alle pijn en nood, 
van ’t woeden van de boze, 

van ’t vrezen voor de dood, 
van aarzelen en klagen, 

verdriet en bitterheid, 
van alles wat wij dragen, 

van ’t lijden aan de tijd. 
 

Eventuele afkondigingen 
 
Gebeden: Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader 

 
Collecte 

 
De kinderen komen terug uit de nevendienst  

Toelichting adventsproject 
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Slotlied: Lied 769: 1, 2 en 6 

1 Eens, als de bazuinen klinken, 

uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 

ja en amen wordt gezegd, 

rest er niets meer dan te zingen, – 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 

 
2 Scheurt het voorhang van de wolken, 

wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 

dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 

want de schriften zijn vervuld. 
 

6 Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 

Jezus Christus, gisteren, heden, 

komt voor eens en komt voor goed! 
 
 
UITZENDING EN ZEGEN   
 
 Allen zingen:  Amen (3x) 
 
Orgelspel 
 

 


