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    Orde voor de 1ste adventszondag 2020  

 
 zondag  29 november 2020 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
Thema: Ze je al wat? 

Voorganger: Ds. Theo van ’t Hof 
Lector: Lauwrens Wanders 

Muzikale begeleiding: Bram Hulsebos 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muziek 
 
Woord van welkom en afkondigingen 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Luisteren naar: Psalm 85: 1, 2 

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. 
 
2 Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, 
verbergt Gij steeds uw goddelijk aangezicht? 
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer 
opdat het zich in U verblijde, Heer? 
Toon ons uw heil en goedertierenheid: 
ik ben o God tot luisteren bereid. 
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt, 
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt. 
 

Bemoediging:  Vg:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
              DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Groet:             Vg:  De Heer zij met u 
 
Luisteren naar: Psalm 85: 4 
 
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 
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Uitleg van de bloemschikking 
 
Aansteken van de 1ste adventskaars (lector) 
 
-Kijken naar de 1ste poster van het adventsproject 
 
-Kijken naar een filmpje 
 
-Kaarsengedicht: 
 
   Met een kleine vlam 
   begint het grote licht. 
   De Heer komt naar ons toe. 
   Dat is een goed bericht! 
 
-Luisteren naar het 1ste couplet van het projectlied ‘Ik heb voor jou een goed bericht’ 
 
1. Ik heb voor jou een goed bericht: 
    De koning komt eraan! 
    Hij brengt de vrede en het licht 
    en hij zal naast je staan. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Lezingen: Jesaja 63: 19 - 64: 1 t/m 8 
               Marcus: 13: 24 t/m 33 
 
 
Luisteren naar lied 462: 1, 2, 3 (‘Zal er ooit een dag van vrede’) 
 
1 Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen 
levenslang gebroken zijn? 
 
2 Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 
3 Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 
 
Overdenking 
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Muzikale beantwoording/improvisatie: Evang. Liedb. nummer 109: 1  
(‘Al wie dolend in het donker’) 
 
1. Al wie dolend in het donker 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht. 
Wijsheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN  
 
-Gebeden: dankzegging en voorbeden 

               
-Slotlied: Lied 445: 1, 2 (‘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. 
 
2 Zo is ons God verschenen 
in onze lange nacht. 
Hij die de engelen dienen 
die eeuwen is verwacht, 
is als een kind gekomen 
en heeft der wereld schuld 
nu zelf op zich genomen 
en draagt ze met geduld. 
 
 
-Zegen, die wordt beantwoord met driemaal ‘Amen’ 
 
 
 


