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             Orde voor de viering 

op zondag  8 december 2019 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: Pastor Hessel Hansma 
        Lector Kees van Kempen 

Muzikale begeleiding: Caroline van der Laan 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Orgelspel 

 
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 
 

Dienst van voorbereiding 
 

Stilte 
 

We zingen: Psalm 62: 1 en 2 (hertaling door Titia Lindeboom) 

 
1. Vanuit de stilte klinkt ons zingen, 

God, die in Sion woont. 
De dank voor al uw zegeningen 

ontvangt U waar U troont. 
U luistert als we tot U spreken. 

Tot U komt al wat leeft. 

De zonden konden mij niet breken, 

omdat U ons vergeeft. 

2. Wat een geluk te mogen toeven 

bij God de schepper thuis. 
Daar mogen wij uw zegen proeven, 

het goede van uw huis. 
U antwoordt ons op grootse wijze. 

U redt ons door uw hand. 

De hele wereld zal U prijzen; 

U staat aan onze kant.

Groet en bemoediging 

V: De vrede van de Heer zij met u allen!  

A: Zijn vrede zij ook met u!  

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,  

A: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid  

A: en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen 

We zingen: Lied 441: 1 

 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. 
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Uitleg van de bloemschikking / aansteken tweede adventskaars 

Kyriëgebed: Afgesloten met zingen van : Lied 463: 1, 3, 6, 7 en 8 

1 Licht in onze ogen, 

redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 

nog wie U verwacht? 
 

3 Herder, wil behoeden, 

wie in ’t duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 

licht dat stralen zal! 

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 

Gebed  

Lezen: Micha 4: 1-8 

Zingen: Lied 447: 3 

 3  En een smidse van ’t huis onzes Heren 
  maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. 

  Niemand zal meer een wapen hanteren; 

  maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
  van de waarheid die eindelijk zal dagen 

  over mensen van zijn welbehagen. 
 

Overdenking 

Zingen: 771: 1, 2 en 3 

1 Ik weet van een stad die komen zal, 
een stad op een berg hoog boven het dal, 

met muren en poorten en lichten 
en mensen met blijde gezichten. 

Ik weet van een stad die toekomst heeft, 
Jeruzalem, dat wordt een feest. 

 

2 Ik weet van een stad die het einde is, 
een stad met een gouden geschiedenis 

een stad van leven met woorden 
zoals je ze nergens nog hoorde. 

Ik weet van een stad, een nieuw begin, 
Jeruzalem, dat ik bemin. 

   3 Ik weet van een stad op Sions top, 

   een stad van de vrede dicht bij God, 
   waar ander recht wordt gesproken, 

   het kwaad wordt gehaat en gebroken. 
   Ik weet van een stad waar je schuilen mag, 

   Jeruzalem, eens op een dag. 
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Dienst van gaven en gebeden 

Mededelingen 

Inzameling van de gaven 

Welke reis hebben de kinderen vandaag gemaakt? 

Zingen projectlied: “Geef Licht” refrein en 2de couplet 
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Gebeden 

Slotlied: Lied 1016: 1, 2  

1 Kom, laat ons opgaan naar de berg 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 

Sjaloom, Jerualem. 
waar God de vrede leert: 

een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer. 

 

2 Wij gaan waar onze voeten gaan, 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 

Sjaloom, Jerualem. 
God zet ons op het spoor 

naar vrede en gerechtigheid, 
zijn voetstap gaat ons voor. 

Zegen 

Zingen: Lied 1016: 4 

 4  Wij gaan waar onze voeten gaan 
  Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 

  Sjaloom, Jerualem. 
  de weg van onze Heer, 

  een ploegschaar maak je van je zwaard, 

  een snoeimes van je speer. 

 

 

 

 

 
 


