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Orde voor de viering  
op zondag 22 december  2019 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 

4e Adventszondag 2019 Het wordt weer licht 
Voorganger: Ds. M. van ‘t Hof  

Kind v/d zondag: Emma Eefting  
Organist: Bram Hulsebos 

 Lector: Kris Dambrink 

 
Woord van welkom en afkondigingen 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen: Psalm 27: 1 en 7 

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 

 
7 O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 

wacht op de Heer en houd u onversaagd. 

 
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 

 
Gezongen inleiding op de Lied 463: 1, 3 (‘Licht in onze ogen’)                                                   

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! 
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Uitleg van de bloemschikking 

 

De 4de adventskaars wordt aangestoken  
 

(Aandacht voor de kerstboom in de hal) 
 

Gebed 
 

Voorspel van de melodie van lied 992: (‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’) 
 

Luisteren naar Tien Woorden 
 

Zingen: Lied 992: 1, 2, 3 
 1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen 
en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

 
2 Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen 
en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 
 

3 Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken 

en delen 
als ons is voorgedaan? 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed 

 
Lezing: Micha 7: 1-7 en 7: 18-20 

 
Voorspelen van de melodie van lied 433 (‘Kom tot ons de wereld wacht’) 

 
Overdenking 

 
Zingen: Lied 433: 1, 2, 5 

1 Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht, 

licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 

 
2 Kind dat uit uw kamer klein 

als des hemels zonneschijn 

op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 
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5 Lof zij God in ’t hemelrijk, 

Vader, Zoon en Geest gelijk, 

nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 

 
DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN 

 
Inzameling van de gaven. Kinderen komen terug van de kindernevendienst.  

    
Aandacht voor het adventsproject ‘Op weg naar Bethlehem’ 

 
Projectlied: ‘Geef licht!’: 4de couplet en refrein 
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Gebeden: dankzegging en voorbeden; 
       -stil gebed 

 

Slotlied: Lied 461: 1, 2, 3 (‘Wij wachten op de koning’) 
1 Wij wachten op de koning 

die ons de vrede brengt, 
ontsteken onze lampen 

totdat Hij komt! 
 

2 Vier kaarsen zullen branden. 
Het licht groeit vlam voor vlam. 

Het houdt de nacht gevangen 
totdat Hij komt! 

 
3 Het vuur van onze vreugde, 

de gloed van ons gezang 
zal niet meer kunnen doven 

totdat Hij komt! 

 
 

Zegen, die wordt beantwoord met het 4de couplet van lied 461 
 

4 Wij wachten op de koning; 
zijn ster is al gezien. 

Vol vrede is de morgen 
wanneer Hij komt! 

 


