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Orde voor de viering  
op zondag 13 december 2020 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
3de ADVENTSZONDAG 2020 

Thema:  BEN  JE ER KLAAR VOOR? 
Voorganger: ds M.van ’t Hof 

Lector: Hellen Woltmeijer 
Organist: Geert Meendering 

 
Muziek 
 
Woord van welkom en afkondigingen 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Luisteren naar: Psalm 126: 1, 2 
1 Toen God de Heer uit ’s vijands macht 

Sions gevangenen wederbracht 
en ons verloste uit nood en pijn, 
scheen het een blijde droom te zijn. 
Wij lachten, juichten, onze tongen 
verhieven ’s Heren naam en zongen. 
Toen hieven zelfs de heidenen aan: 
‘De Heer heeft hun wat groots gedaan’. 

 
2 Gij hebt, o Heer, ons bijgestaan 

en grote dingen ons gedaan. 
Gij hebt uw stad opnieuw gesticht, 
wij juichen in het morgenlicht. 
Laat alle ballingen nu keren 
en juichen in het huis des Heren. 
Wend thans ons lot, maak ons verblijd 
als steppen in de regentijd. 

 
Bemoediging:  Vg:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
              DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

    
Uitleg van de bloemschikking 
 
Aansteken van de 3de adventskaars (lector) 

-Kijken naar de 3de poster van het adventsproject 
-Kijken naar een filmpje 
-Kaarsengedicht: 

Drie kaarsen geven hun licht 
voor een prachtig vergezicht. 
Kom laten we opstaan 
en de toekomst tegemoet gaan. 
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-(………) 
 
-Luisteren naar het 3de couplet van het projectlied: 

   
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gezongen gebed: Lied 439: 1 (‘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. 

 
Lezingen: Jesaja 65: 17 t/m 25            
 
Luisteren naar lied 439: 2, 3  

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. 

 
3 Een hart dat wacht in ootmoed 

is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 
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Overdenking 
 
Muzikale beantwoording/improvisatie 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 
 
-Gebeden: dankzegging en voorbeden 

               
-Slotlied: Lied 442: 1, 2 (‘Op U, mijn Heiland’) 

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! 

 
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 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZNaDF4ceVo0 
     
-Zegen, die wordt beantwoord met driemaal ‘amen’ 
 
 
 


