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Orde voor de viering 

op zondag 9 december 2018 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: pastor Hessel Hansma 

Muzikale begeleiding: Ria Hoving 

 

 
Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen / aansteken 2de adventskaars 
 

Voorbereiding 
 

Stilte 
(we gaan staan) 

Zingen: Psalm 80: 1 (nieuwe psalmberijming)  
  

1. Hoor naar ons bidden, trouwe herder 
en leid uw Israël weer verder. 

Kom, koning, schijn vanaf uw troon 
en red uw volk, uw eigen zoon. 

God, toon uw vriendelijk gezicht, 

verschijn in uw bevrijdend licht. 
 

Groet en bemoediging 
Vg:      Onze hulp is in de naam van de Heer,  

Allen:  die hemel en aarde geschapen heeft.  
Vg:      Genade en vrede voor u van God onze Vader, 

           door onze Heer Jezus Christus,  
           in de gemeenschap met de Heilige Geest 

.Allen:   Amen.  
 

Zingen: Psalm 80: 2 
 

2. Heer, generaal van legermachten, 
    laat ons niet langer biddend wachten. 

    Wij drinken tranen bij ons brood; 

    de vijand spot met onze nood. 
    God, toon uw vriendelijk gezicht, 

    verschijn in uw bevrijdend licht. 
( we gaan zitten) 

Gebed op de drempel 
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Zingen: Lied 444: 2, 4 en 5 
 

2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 

 
5. Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 
 

Kyriëgebed 

 
Zingen: Lied 345: 1, 2 en 3 

 
1. Gij hebt uw woord gegeven 

nog voor ik U iets vroeg, 
dat is voor heel mijn leven, 

ja voor de dood genoeg. 
Uw woord is daad, o Vader, 

werd brood in de woestijn, 
werd mens en is mij nader 

dan wie mijn naasten zijn. 

2. Nu ik U heb gegeven 

mijn woord op deze dag, 
geef dat met heel mijn leven 

ik daarvoor instaan mag, 
dat ik het in mijn daden 

waarmaak aan iedereen. 
Maak zichtbaar uw genade 

door mij en om mij heen. 
 

3. God, die uw woord gegeven, 
uw Zoon gezonden hebt 

en naar zijn beeld het leven 

van wie U kent herschept, – 

wees door uw Geest met allen 
die hebben ja gezegd, 

dat zij die staan niet vallen. 

Maak Gij ons trouw en echt. 
 

Dienst van het woord 
Gebed  

 
1ste lezing: Maleachi 3: 1-4 

 
Zingen: Lied 159A: 1 en 2 

 
1. Nu is het woord gezegd 

waarmee, o Heer, uw knecht 
wordt vrijgekocht in vrede, 

mijn ogen zijn vervuld 
van ’t heil dat Gij onthult 

en dat Gij doet geschieden. 

2. Gij hebt het opgericht 

voor aller aangezicht, 
een schouwspel voor de tijden, 

een licht is opgegaan, 
het zal de nacht verslaan 

en Israël verblijden. 

 
2de lezing: Lucas 3:1-6 
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Zingen: Lied 439: 1, 2 en 3 
 

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. 

 
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. 

 
Uitleg en verkondiging 

 
Zingen: Lied 422: 1, 2 en 3 

 
1. Laat de woorden 

die we hoorden 
klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

2. Laat ons weten, 

nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

 
3. Laat ons hopen, 

biddend hopen, 
dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 
 

Dienst van het antwoord 
(gebedsintenties) 

 
Dank en voorbeden  

(na iedere voorbede zingen we lied 368A), stil gebed en Onze Vader 

 
“Houd, Heer, en wacht niet langer.” 

 
Inzameling van de gaven  (we luisteren naar ‘geef licht’ van Stef Bos)  
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Kinderen komen uit de kindernevendienst en adventsproject wordt toegelicht 

 

Slotlied: Lied 441: 1 en 7  
 

1. Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 

O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 

waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 

 
7. Waarom u zorgen maken 

met vragen, dag en nacht, 
hoe u Hem zult ontvangen 

met uw gebrek aan kracht? 

Hij komt, Hij komt met liefde, 
wil zo graag bij u zijn! 

Want Hij weet van uw grieven, 
en Hij stilt al uw pijn. 

   
Heenzending en zegenwoorden 

 
Gezongen: Amen 

 
Orgelspel 

 
Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 
 
 


