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               Orde voor de viering 

op 4ste Adventszondag 20 december 2020  

aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
‘WAT EEN GESCHENK!’ 

 
Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 

Muzikale begeleiding: Caroline van der Laan 

 
 
Muziek 

 
Welkom en Mededelingen (ouderling van dienst) 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 

Luisteren naar: Psalm 132: 1, 2 
 

1. Heer, denk aan David en zijn eed. 
Eens riep hij de geduchte naam 

van Jakobs sterke helper aan, 
gedenk aan David en het leed 

dat hij voor U heeft uitgestaan. 
 

2. Geen vrede kwam de koning toe, 
geen woning ter verlustiging, 

geen plek waar hij ter ruste ging, 
zolang zijn Heer geen vaste voet 

op aarde had, geen vestiging. 

 
 

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

 
Luisteren naar: Psalm 132: 3    

 
3. Efrata heeft uw naam gemeld, 

het veld weerklonk: de Heer is daar! – 
Kom ga nu mee ter bedevaart; 

nu staat zijn zetel opgesteld 
waar Davids mare wordt bewaard. 

 
Uitleg van de bloemschikking 

 

Aansteken van de 4de adventskaars (lector) 
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Kaarsengedicht: 
 

   Vier kaarsen branden zacht, 
   ze schijnen op wat komen zal. 

   Op een geschenk, zo lang gewacht 
   voor jou, voor mij, voor iedereen en overal. 

  
Kijken naar de 4de poster van het adventsproject 

 
Kijken naar een filmpje 

 
Luisteren naar het 4de couplet van het projectlied: 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gezongen gebed: Lied 433: 1  

 
1. Kom tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 

kind van God, Maria's kind. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VT2w9BwILVM  (alleen 1ste couplet) 
 

Lezing: Lucas 1: 26 t/m 38            
 

Luisteren naar: Lied 464: 2, 3, 4  
 

2. Soms staat de hemel op een kier: 
een bode van de Heer komt hier, 

verrast ons met een blij bericht, 

en zet de aarde in het licht! 

3. Een engel spreekt een meisje aan, 
hij groet haar, noemt haar bij haar naam: 

God kiest jou als zijn liefste uit, 

voor Hem ben jij de ware bruid! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VT2w9BwILVM
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4. De hemel spreekt, Maria hoort, 
zij geeft zich over aan dat woord. 

Daarom zal zij de moeder zijn 
van Gods geheim, een kindje klein! 

 
Overdenking 

 
Muzikale beantwoording/improvisatie 

 
DIENST VAN DE GEBEDEN  

 
Gebeden: dankzegging en voorbeden 

               
Slotlied: Lied 443: 1, 2, 3  

 

1. De engel Gabriel komt aangesneld, 
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel. 

Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon, 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria 

 
2. Jouw moederschap een zegen, weet dat wel, 

jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel, 
en alle mensen danken jou de eeuwen door; 

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 

3. Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd, 
en zegt: voor mij is goed wat God belooft. 

Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam: 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

 

 
Zegen: Die wordt beantwoord met lied 444: 5  

 
5. Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 
 

 
Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 

Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  
(te vinden in de Samenspraak of op de website)  

 


