
 

 
Orde voor de viering  

op zondag 5 december 2021 aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

 

 
Voorganger: ds. Hendrik Marsman  

Lector: Roelie Bouwknegt 
Organist: Egbert Willegers 

 
klokgelui, inleidend orgelspel 

 
welkom      (ouderling van dienst) 

 
ORDE VAN DE DIENST 

 

NADEREN 

intro bij de tweede adventszondag 

voorganger: Uw God ziet uit naar het uur dat Hij u in de armen sluit. 
GEMEENTE: Moge het zo zijn! 

voorganger: Psalmzingend gaat Israël op, om God te ontmoeten in de 

tempel. 
Psalmzingend gaan ook wij op, om God te ontmoeten in Woord en 

Geest. 
Psalm 80 is opgangspsalm van de zondag; wij zingen de verzen 1 

en 2. 
Het aansluitende Klein Gloria plaatst dit joodse geloofslied in 

christelijk perspectief. 
 

de gemeente gaat staan 
 

opgangspsalm bij de 2e adventszondag psalm 80:1,2 
1 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. 

2 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! 



 

AANSLUITEND: Klein Gloria  lied 195 (‘Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto’) 
Ere zij de Vader en de Zoon  

en de heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer  

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 

verstilling, bemoediging en groet 
 

de gemeente gaat zitten 

 
vervolg opgangspsalm    psalm 80:7 

7 Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 

uw naam is ons als uw gelaat; 
een sterrenbeeld, een dageraad. 

Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 

 
drempelgebed 

voorganger: Eeuwige God, 
GEMEENTE: dichtbij in de hemel, 

voorganger: wij bidden u, wees hier aanwezig, 
GEMEENTE: God van de machten - licht in ons midden - hoor ons 

gebed! 

voorganger: Heer, wij geloven. 
GEMEENTE: kom ons ongeloof te hulp! 

voorganger: Vergeef ons wanneer wij U verloochenden, veel vaker nog 
dan drie keer, 

GEMEENTE: opdat wij herleven. 
voorganger: Dat bidden wij, in Jezus’ naam. 

GEMEENTE: Amen. 
 

bloemschikking bij de tweede Advent  (bloemengroep) 
 

adventslied  lied 440:1,2,4 
1 Ga, stillen in den lande, 

uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 

van Hem die wonderen doet. 

Gij die de Heer verwacht,  
laat ons vόόr alle dingen 

Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 

 

2 Vat moed, bedroefde harten, 

de Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 

daar Hij u helpen zal. 

Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 

in 't woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop.  

 
4 Gij schenkt met volle handen, 

die zelf de armoe draagt. 
Gij maakt uzelf te schande, 

die steeds naar zondaars vraagt. 
Wij willen, groot en klein, 

die 't al van U ontvingen, 
U ons hosanna zingen 

en eeuwig dankbaar zijn. 
 

kyrie 

 



leefregel    Deuteronomium 6,4-5 (Naardense Bijbel, 2014) 

voorganger: Hoor, Israël!- de Ene is onze God, de Ene alleen! 
Liefhebben zul je de Ene, je God,  

met heel je hart, met heel je ziel en met al je macht! 
GEMEENTE: Halleluja! (= Prijst de Heer!) 

 
kyrielied   lied 114 (‘Zingenderwijs’; melodie lied 801) 

ALLEN: 1 Om de mensen, godverlaten, 
vluchtelingen, doodswoestijn, 

om de woede, om de tranen 

roepen wij: U zou er zijn. 
 

MANNEN:  
2 Om de haat en om de oorlog, 

de verbittering, de pijn, 
om die eindeloze cirkel 

vragen wij: Zult U er zijn? 
 

ALLEN: 
3 In een mens die helend leefde, 

in een woord, in brood en wijn, 
in ’t verlangen dat wij delen, 

zegt u ons: Ik zal er zijn. 
 

 

 
VROUWEN: 

4 Tegen onrecht, tegen honger, 
tegen grootspraak, valse schijn, 

vieren wij de hoop op morgen, 
vragen wij: Zult U er zijn? 

 
ALLEN: 

5 In de mensen die volharden, 
trouw en onbevangen zijn, 

in wie opstaan, in wie troosten, 
weten wij: U zult er zijn. 

HOREN EN VERSTAAN 

gebedsgroet 
voorganger: De Heer zij met u! 

GEMEENTE: Zijn Geest ook met u! 
 

gebed om de Geest 
voorganger: … vandaag en alle dagen. 

GEMEENTE: Amen. 
 

de Schriften (NBV21; 
   naar het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken) 

 
kleine profeten Maleachi 3,1-4 (lector) 

1 Let op, Ik zal mijn bode zenden, 
die voor Mij de weg zal effenen. 

Opeens zal Hij naar zijn tempel 

komen, de Heer naar wie jullie 
uitzien, de engel van het verbond 

naar wie jullie verlangen. Komen zal 
Hij – zegt de HEER van de hemelse 

machten. 2 Wie zal die dag kunnen 
doorstaan? Wie zal overeind blijven 

wanneer Hij verschijnt? Hij is als het 
vuur van een edelsmid, als het loog 

van een wolwasser. 3 Hij zal zitting 
houden als iemand die zilver smelt 

en het zuivert; de zonen van Levi 

zal Hij zuiveren en zeven als goud 
en zilver, en dan zullen ze op de 

juiste wijze offergaven brengen aan 
de HEER. 4 De offers van Juda en 

Jeruzalem zullen de HEER met 
vreugde vervullen, zoals in vroeger 

jaren, zoals in de dagen van weleer. 

 



 antwoordpsalm psalm 126 

1 Toen God de Heer uit 's vijands 
macht 

Sions gevangenen wederbracht 
en ons verlost' uit nood en pijn, 

scheen het een blijde droom te zijn. 
Wij lachten, juichten, onze tongen 

verhieven 's Heren naam en zongen. 
Toen hieven zelfs de heidenen aan: 

"De Heer heeft hun wat groots 

gedaan". 

 
2 Gij hebt, o Heer, ons bijgestaan 

en grote dingen ons gedaan. 
Gij hebt uw stad opnieuw gesticht, 

wij juichen in het morgenlicht. 
Laat alle ballingen nu keren 

en juichen in het huis des Heren. 
Wend thans ons lot, maak ons verblijd 

als steppen in de regentijd. 

 

3 Wat men hier nu met tranen zaait, 
wordt eenmaal met gejuich gemaaid. 

Wie 't zaad draagt dat hij zaaien zal, 
gaat wenend voort en zaait het al. 

Maar bij het feest der eerstelingen 
zal hij verheugd het oogstlied zingen. 

Dan keert hij weer te goeder uur 
en draagt zijn schoven in de schuur.

 
 

 evangelie van Jezus Christus  Lucas 3,1-6 (lector) 
Optreden van Johannes 

1 In het vijftiende jaar van de 

regering van keizer Tiberius, toen 
Pontius Pilatus Judea bestuurde, en 

Herodes tetrarch was over Galilea, 
zijn broer Filippus over het gebied 

van Iturea en Trachonitis, en 
Lysanias over Abilene, 2 en toen 

Annas en Kajafas hogepriester 
waren, richtte God zich in de 

woestijn tot Johannes, de zoon van 
Zacharias. 3 Daar ging Johannes in 

de omgeving van de Jordaan 
verkondigen dat de mensen zich 

moesten laten dopen en tot inkeer 

moesten komen, om vergeving van 

zonden te krijgen, 4 zoals 
geschreven staat in het boek met de 

uitspraken van de profeet Jesaja: 
‘Een stem roept in de woestijn: 

“Maak de weg van de Heer 
gereed, 

maak recht zijn paden! 
5 Iedere kloof zal worden gedicht, 

elke berg en heuvel geslecht, 
kromme wegen recht gemaakt, 

hobbelige wegen geëffend; 
6 en al wat leeft zal zien hoe God 

redding brengt.”’ 
 

Gelukkig zij die in mensenwoorden het Woord van God horen en verstaan. 

Lof zij Christus in eeuwigheid. Halleluja! 
 

adventslied  lied 456b:1,3,4,8 
1 Kwam van Godswege 

een man in ons bestaan, 
een stem om te getuigen, 

Johannes was zijn naam. 
Man van Godswege, 

Johannes was zijn naam. 
 

3 Doper, wat liep je 
in kemelharen pij, 

als een profeet, wat riep je 
daar in die woestenij? 

Doper, wat riep je 

daar in die woestenij? 

4 'Dat wij omkeren, 

verlaten ons domein, 
beleven 't woord des Heren 

en niet weerbarstig zijn.' 
Dat wij omkeren 

en niet weerbarstig zijn. 
 

8 Volk uitverkoren 
om in het licht te gaan: 

een kind wordt u geboren 
Messias is zijn naam.  

Kind ons geboren 

jouw licht zal met ons gaan. 



 

preek 
 

preeklied   lied 460 
ALLEN: 

refrein: 
De nacht loopt ten einde, 

de dag komt naderbij. 
1 Het volk dat woont in duisternis 

zal weten wie zijn heiland is. 

Onverwacht komt van heinde en ver 
de mensenzoon, de morgenster.

 refrein 
 

MANNEN: 
2 - Tekens aan sterren, zon en 

maan, 
hoe zal de aarde dat bestaan? 

Zo spreekt de Heer: verheft u vrij, 
want uw verlossing is nabij. 

 refrein 
 

VROUWEN: 
3 Wanneer de zee bespringt uw land 

en Slaat u 't leven uit de hand, 

weet in uw angst en stervenspijn: 
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.

 refrein 

 

MANNEN: 
4 Zie naar de boom die leeg en 

naakt 
in weer en wind te schudden staat; 

de lente komt, een twijg ontspruit, 

zijn oude takken lopen uit. 
 refrein 

 
VROUWEN: 

5 Een twijgje, weerloos en ontdaan, 
- zonder gestalte, zonder naam. 

Maar wie gelooft verstaat het wel. 
Dat twijgje heet: Emmanuel. 

 refrein 
 

ALLEN: 
6 Die naam zal ons ten leven zijn. 

Een zoon zal ons gegeven zijn. 
Open uw poorten metterdaad 

Dat uw verlosser binnengaat. 

 refrein 

 

GAVEN EN GEBEDEN  

dankzegging en voorbeden, stil gebed 
 

Gebed des Heren   lied 369b 
Onze Vader in de hemel, 

 
uw naam worde geheiligd, 

uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede  

zoals in de hemel ook op aarde. 
 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 
Maar verlos ons van de boze. 

 
Want van u is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid.  

Amen. 



 

GEZEGEND GEZONDEN 

de gemeente gaat staan 
 

slotlied      lied 439:1,2,4 
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. 

 
2 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. 
 

4 O Jezus, maak mij arme  
in deze heilige tijd  

uit goedheid en erbarmen  

zelf voor uw komst bereid.  
Laat dit bestaan uw stal,  

dit hart uw kribbe wezen,  
opdat nu en na dezen  

ik U lofzingen zal. 
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heenzending 

 

zegening   Numeri 6,24-26 (NBG 1951) 
24 De Here zegene u en behoede u. 

25 De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 
26 De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

 
amen      lied 415:3 

3 Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
αΩα 

 
de gemeente gaat zitten 

 

een lied als sinterklaasgeschenk  lied 745 
ALLEN: 1 Uit de schemer van de tijden  

doemt een oergestalte op, 
met legenden, staf en mijter,  

beeld van het erbarmen Gods, 
Nicolaos, zegevieren  

zal het recht voor heel het volk, 
sta ons bij nu wij hier bidden,  

wees van onze woorden tolk. 
 

MANNEN: 2 Voor het kind dat niet kan spelen  
en geen veilig huis meer kent; 

dat geen kans krijgt om te leren,  
uitgebuit wordt en miskend; 

dat geweld gewoon gaat vinden  

en gepantserd verder leeft.. 
God, behoed al deze kinderen,  

dat uw aarde toekomst heeft. 
 

ALLEN: 3 Sint Niklaas, die weet wat recht is  
en wat slecht is ondervangt, 

vrijgekocht heeft hij drie dochters  
van een redeloze man. 

Driemaal werpt hij gulden klompjes  
door het venster aan de straat, 

driemaal ziet een dochter toekomst,  
wordt een vrouw, krijgt nieuwe staat. 
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VROUWEN: 4 Voor wie reizen in den vreemde,  
voor wie overvallen wordt 

door de stormen, door de schemer,  

door de honger, door tekort, 
die geen eigen grond meer hebben,  

die gevlucht zijn om het brood; 
God, dat wij elkaar behoeden  

én in weelde én in nood. 
 

ALLEN: 5 Al wie varen op het water,  
zelfs de scheepslui op de wal, 

mogen om Sint Niklaas vragen,  
want hij kent zijn makkers wel. 

Op de zeeën, woedend, ziedend,  
in de stilte voor de storm, 

in gebed of in verstrooiing,  
Nicolaos, pleit voor ons. 

 

afsluitend orgelspel 
 

inzameling van de gaven bij de uitgang 
 

 


