ORDE VAN DIENST VOOR DE VIERDE ADVENTSZONDAG
in de Goede Herderkerk op zondag 19 december 2021
Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof
Organist : Geert Meendering
Lector : Dinie Krijgsman
-------------------------------------------------------------------------------------------------Muziek
Woord van welkom en afkondigingen
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Zingen: lied 433: 1, 5 (‘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.
Vg

De Heer zij met u

GM

OOK MET U ZIJ DE HEER

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 4de adventskaars wordt aangestoken
Zingen: lied 461: 2 en 3 (‘Vier kaarsen zullen branden’)
2 Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

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

Gezongen kyriëgebed: lied 463: 1, 6, 7 en 8 (‘Licht in onze ogen’)
1 Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

6 Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt

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

8 Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Aansteken Bijbelkaars
Lezing: Lukas 1: 57 t/m 80
Zingen: Lied 464: 1, muzikaal intermezzo, couplet 7 (‘Een engel spreekt een priester
aan’)
1 Een engel spreekt een priester aan.
Wil hij het goede nieuws verstaan?
Omdat hij niet geloven kan
wordt hij een sprakeloze man.
Overdenking
Zingen: Lied 158a: 1 en 3 (‘God zij geloofd uit alle macht’)
1 God zij geloofd uit alle macht,
Hij komt zijn volk bevrijden
en heeft aan Israël gebracht
verlossing in zijn lijden.
Hij heeft zijn teken opgericht:
verheffing van het aangezicht
voor heel het huis van David,
zoals voorlang geschreven stond
heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
zo doet Hij ons herleven.

3 Gij zijt de stem der profetie
sprekend van mededogen,
want eens zal ieders oog Hem zien:
de opgang uit de hoge.
Gezegend zij de dageraad
het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen.
Hij zal de schaduw van de dood
beschamen met zijn morgenrood.
Op aarde daalt de vrede!

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN
-Inzameling van de gaven
-Gebeden: dankzegging en voorbeden;
-stil gebed
(geen Onze Vader)
-Slotlied: Lied 439: 1, 2 (‘Verwacht de komst des Heren’)
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'
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