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             Orde voor de viering 

op zondag 16 december 2018 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

                                       3e Adventszondag 
Voorganger: Da. Martje Veenstra-Oving 

     Muzikale begeleiding: Geert Meendering 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orgelspel 

 
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 

 
         Voorbereiding 

Stilte 

 

Aanvangslied : Lied 452: 1en 2 Als tussen licht en donker  (Allen gaan staan) 

 

1 Als tussen licht en donker 
de tijd zijn stroom versnelt, 

zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld, 

Gij leeft en houdt de wacht, 
wij hebben niets te vrezen, 

de slaap zal ons genezen. 

Gij waakt de ganse nacht! 
 

2 Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 

wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld, 

Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 

en keert niet ijdel weder. 

Uw licht komt na de nacht! 

Bemoediging en Groet 

 

  Voorganger:      Onze hulp is de Naam van de Heer 

  ALLEN:                DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

  Voorganger:    De Heer zij met u. 

  ALLEN:               OOK MET U ZU DE HEER. 

 

Drempelgebed     (daarna gaan allen zitten) 

 

We zingen (voortzetting aanvangslied) Lied 452: 3  

 
3  O hemellichaam Jezus, 

  dat ieder mens verlicht, 
  wij staan in U te lezen, 

  Gij zijt ons vergezicht. 
  De dageraad breekt aan, 

  uw komst is niet te keren, 

  wil ons de eenvoud leren, 
  leer ons uw toekomst aan! 
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Kyrie-gebed na de woorden zo bidden wij zingend afsluiten met zingen 

van lied 463: 6, 7 en 8 Kyrie eleison, dat Gij u erbarmt 

 

6 Kyrie eleison, 

dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 

met uw licht verwarmt! 

7 Christe eleison, 
nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 

dat Gij spoedig komt! 

8 Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer 

DIENST VAN HET WOORD 

de bijbelkaars aansteken door de voorganger 

inleiding op de lezingen: Uitzending zendtijd tekens van hoop en licht 

 

Eerste lezing: Sefanja: 3: 14-20  

 

We zingen: Lied 85:1 en 4  

 
1  Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 

in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 

De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 

Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 

God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 

 
4  Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 

liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 

Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 

 

Tweede lezing: Lucas 3: 7 - 18 
 

We zingen: uit  Zingenderwijs 37 op melodie Vreugde, vreugde, louter vreugde  
 

Duizend stemmen hoor je klinken  Hoor je al die duizend kelen 
uit woestijnen evenveel   in die stem bij de Jordaan, 

waar men toekomst weg voelt zinken kun je ’t roepen van zo velen 
bij gebrek aan levensdeel.   in Johannes’ stem verstaan? 

Met de handen opgeheven   Durven wij het tij te keren, 
In een machteloze kreet,   wagen wij de ommekeer, 

schreeuw om hulp, om hoop op leven geven wij elkaar nieuw leven, 
al verzand in teveel leed.   uitzicht op de toekomst weer?  

 

Overweging en aansluitend orgelspel 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

   We zingen: Lied 445: 1 en 4 De nacht is haast ten einde 

 
1 De nacht is haast ten einde, 

de morgen niet meer ver. 

Bezing nu met verblijden 
de heldere morgenster. 

Wie schreide in het duister 
begroet zijn klare schijn 

als hij met al zijn luister 
straalt over angst en pijn. 

 

4 God lijkt wel diep verborgen 

in onze duisternis 

maar schenkt ons toch een morgen 
die vol van luister is. 

Hij komt ons toch te stade 
ook in het strengst gericht. 

Zijn oordeel is genade, 
zijn duisternis is licht. 

Gebeden: Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en 'Onze Vader'  

 

  Collecte 

 (Allen gaan staan) 

Slotlied: Lied 439:1 en 2 Verwacht de komst des Heren 

 

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. 

 

UITZENDING EN ZEGEN 

 

Allen zingen: 'Amen, amen, amen'  

 
Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 
  Na de dienst is er koffie, thee en fris 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 


