Or de v a n di enst
voor de Eerste Adventszondag, 28 November 2021
in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof; Muzikale begeleiding: Ria Hoving

Muziek
Woord van welkom en afkondigingen
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Zingen: lied 433: 1
Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.
Voorganger:
Gemeente:

De Heer zij met u
OOK MET U ZIJ DE HEER

Zingen: lied 433: 5
Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.
Betekenis van de bloemschikking
Aansteken eerste adventskaars
Zingen: lied 461: 1
Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!
Gezongen Kyriëgebed: lied 439: 1 (gemeente), 2 (alleen orgel), 3 (gemeente)
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.

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.
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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.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Aansteken Bijbelkaars
Lezing: Lukas 1: 5-25
Zingen: Lied 464: 1, 2
Een engel spreekt een priester aan.
Wil hij het goede nieuws verstaan?
Omdat hij niet geloven kan
wordt hij een sprakeloze man.

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!

Overdenking
Spelen van ‘Still a Bach Christmas’- gearrangeerd door Jay Althouse.
(bewerking van Air van Bach)
DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven.
Gebeden: dankzegging en voorbeden; stil gebed; Onze Vader
Slotlied: Lied 439: 1, 2
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.

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.

Zegen, die wordt beantwoord met 'Amen'.

2

