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           ORDE  VAN  DIENST  VOOR  DE  DERDE  ADVENTSZONDAG  

in de Goede Herderkerk op zondag 12 december 2021 

 
   Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 

     Organist  :  Caroline van der Laan 
Lector : Marjanne Visscher 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muziek 
 

Woord van welkom en afkondigingen 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen: lied 433: 1, 2 (‘Kom tot ons de wereld wacht’) 

1 Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
 

2 Kind dat uit uw kamer klein  
als des hemels zonneschijn  
op de aarde wordt gesteld,  
gaat uw weg zoals een held.  

Vg     De Heer zij met u 
 

Gem.    OOK MET U ZIJ DE HEER 

Zingen: lied 433: 5 (‘Lof zij God..’) 
 
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 
 
De 3de adventskaars wordt aangestoken  
 
Zingen: lied 461: 1, 3 (‘Wij wachten op de koning’) 
 
1 Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt, 
ontsteken onze lampen 
totdat Hij komt! 
 

3 Het vuur van onze vreugde, 
de gloed van ons gezang 
zal niet meer kunnen doven 
totdat Hij komt! 

Kyriëgebed 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
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Aansteken Bijbelkaars 
 
Lezing: Lukas 1: 39 t/m 56 
 
Zingen: Lied 464: 4, 5, 6 (‘De hemel spreekt, Maria hoort') 
 

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! 
 
5 Maria wordt verheugd begroet 
als zij Elisabeth ontmoet. 
Want blij verwachten zij het kind 
waarin God zelf behagen vindt. 
 
6 De hemel spreekt, de aarde lacht 
nu jong en oud een toekomst wacht! 
Maria zingt de woorden voor, 
wij stemmen in en zingen door! 
 
Overdenking 
 
Spelen: ELB, nr 268 (‘Magnificat’)  
 

 
DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN  
 
-Inzameling van de gaven 
 
-Gebeden: dankzegging en voorbeden; 

        -stil gebed 
        -Onze Vader 

 
-Slotlied: Lied 438: 1, 2 (‘God lof! Nu is gekomen’) 
 
1 God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht. 
 

2 Hij wilde zich verlagen 
en daalde van zijn troon; 
een ezel mag Hem dragen, 
Hem sieren staf noch kroon. 
Hij wil zijn koningsmacht 
en majesteit verhullen, 
om nederig te vervullen 
wat God van Hem verwacht. 

 
-Zegen, die wordt beantwoord met 'Amen' 
 
 
 
 


