Orde van dien s t
voor de viering op zondag 6 december 2020
in de Goede Herderkerk
Voorganger: pastor Hessel Hansma
Muzikale begeleiding: Caroline van der Laan
Lector: Diny Krijgsman
M.m.v.: Marjon Vos-Timmer
Thema: ‘Wie ben jij dan wel?’

Muziek en orgelspel
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
DIENST VAN HET BEGIN
Lied van het begin: Psalm 80: 1 en 2
O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

Wek op uw kracht en kom bevrijden
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efraïm,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!

Groet en bemoediging
V:

Gegroet, u en jij die om liefde komt en licht

V:
A:
V:
A:
V:

Met nieuwe woorden voor een oud verhaal
wil God ons moed geven
zonder de harde leer van zekerheden
wil de Eeuwige aanwezig zijn
Zijn woorden klinken als een nieuw signaal:
Geven ruimte aan mensen die zich gezegend weten
Amen

A:

Zang: Lied 439: 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.
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Uitleg liturgie bloemschikking
Aansteken 2de adventskaars
Kaarsenlied
Twee kaarsen zijn een teken in de nacht:
God zet de wereld in het licht.
En iedereen die daarop wacht,
krijgt vast een lach op zijn gezicht.
PROJECT VOOR DE KINDEREN
- Kijken naar de 2de poster van het adventsproject
- Uitwerking
- Kijken naar een filmpje
- 2de couplet van het projectlied ‘Ik heb voor jou een goed bericht’

DIENST VAN HET WOORD
Gebed voor de wereld afgesloten met lied 463: 1, 7 en 8
Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

Bijbellezingen: Jesaja 40: 1-11 en Johannes 1: 19-28
Lied: 456: 1, 4 en 8
Kwam van Godswege een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen, Johannes was zijn naam.
Man van Godswege, Johannes was zijn naam.

2

‘Dat wij omkeren, verlaten ons domein,
beleven ’t woord des Heren en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren en niet weerbarstig zijn.’
Volk uitverkoren om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren, Messias is zijn naam.
Kind ons geboren, jouw licht zal met ons gaan.
Uitleg en verkondiging
Orgelspel improvisatie op Lied 466
O wijsheid, daal als vruchtbare taal!
Daag op, o grote dageraad,
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, licht aan, wij zijn ten einde raad,
op aarde plant het kwaad zich voort,
verjaag de nacht van onze nood
de waanzin voert het hoogste woord.
en maak uw toekomst rozerood!
O kom, o kom, Emmanuël!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Zang: Lied 441: 1 en 7
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.

Waarom u zorgen maken
met vragen, dag en nacht,
hoe u Hem zult ontvangen
met uw gebrek aan kracht?
Hij komt, Hij komt met liefde,
wil zo graag bij u zijn!
Want Hij weet van uw grieven,
en Hij stilt al uw pijn.

Zegen

Uw financiële giften kunt u overmaken op de bankrekeningnummers van
diaconie en kerk, via de GIVT of bij de uitgang in de collecteschalen achterlaten.
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