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               Orde voor de viering 

op 1ste Adventszondag 1 december 2019  

aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

 
‘Wie maakt het licht?’ 

 
Voorganger: Ds. M. van ‘t Hof 

Kind v/d zondag: Giselle de Roo 
Muzikale begeleiding: Ria Hoving 

 
 

Orgelspel 
 

Welkom en Mededelingen (ouderling van dienst) 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING  

 
Stilte 

- we gaan staan- 
 

Zingen: Psalm 25: 4, 3 
 

4. God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 

brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 

Hij zal leiden ’t zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 

wie Hem ned’rig valt te voet, 

zal van Hem zijn wegen leren. 
 

3. Denk aan ’t vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 

milde handen, vriendelijk’ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 

Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 

Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

 
Bemoediging:  Vg :  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

       GM:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 

Groet:   Vg     De Heer zij met u 

    GM    OOK MET U ZIJ DE HEER 
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Zingen: Lied 439: 1  
 

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.                                                 

 
Uitleg van de bloemschikking 

 
Aandacht voor het adventsproject ‘Op weg naar Bethlehem’ 

 

De 1 ste adventskaars wordt aangestoken 
  

Projectlied: ‘Geef licht!’: refrein en 1ste couplet 
 

In het donker van de nacht 
Zingt de hemel mensen voor. 

Zie het licht en geef het door. 
Zo geeft God je levenskracht. 

Refrein: 
Geeft licht, geeft licht! 

Je krijgt het gratis, 
niet voor niets. 

Zorg dat iedereen het ziet. 
 

1.  Micha is profeet van God 

En hij zegt: Zo kan het niet! 
Jullie doen elkaar verdriet. 

Zo maak je de stad kapot. 
 

Aandacht voor de kerstboom in de hal 
 

Gezongen Kyriegebed: ELB, nr 301: 1, 2  
 

1. Heer, Gij hebt dit lieve leven ons gegeven 
als een park, een paradijs,   

als een tuin om te betreden, hof van heden -    
Here God, kyrie eleis!     

 
2. God, wat is er van gekomen? Onze dromen    

zijn door eigen schuld vergaan.    

Recht en vrede afgestorven, - hoe bedorven  
is dit menselijk bestaan! 
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DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed 

 
Lezing: Micha 1: 1-4 en 2: 1-13 

 
Voorspelen van de melodie van lied 454 (‘De mensen die gaan in het duis-ter’) 

 
Overdenking 

 
Zingen: Lied 454 : 1, 2, 3 (alleen spelen), 4 en 5. 

 
1. De mensen die gaan in het duister, 

die wonen in ’t land van de dood, 
zij zullen een licht zien stralen; 

het hemelse morgenrood. 

 
2. Zij zullen weer zingen van vreugde, 

de angst en de nood zijn voorbij, 
geen vijand marcheert door de straten, 

de kinderen spelen weer vrij. 
 

3. De stok die hen sloeg is gebroken, 
geen mens wordt vertrapt of verdrukt. 

Zij krijgen weer tijd van leven, 
er is een begin van geluk! 

 
Orgel: 4. Want er is een prins geboren, 

met prachtige namen gekroond. 
En hij is de vorst van de vrede, 

de God die bij mensen woont. 

 
5. Hij brengt het leven op aarde 

terecht in zijn koninkrijk. 
De mensen die gaan in het duister, 

die worden de koning te rijk. 
 

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN  
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven 
 

Kinderen terug uit de kindernevendienst en oppas 
 

Gebeden: dankzegging en voorbeden; 

       -stil gebed 
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Slotlied: Lied 442: 1  
 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 
Zegen 

 
Zingen: Lied 442 : 2 

 

2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
Orgelspel 

 
Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 


