
Orde van dienst
voor de derde Adventszondag

op 11 december 2022
in de Goede Herderkerk

Voorganger: ds. M. Van ‘t Hof
Muzikale begeleiding: Caroliene van der Laan

Thema: ‘Deze kant op’.

Orgelspel
                     

DIENST  VAN  VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen 

Zingen: Psalm 87: 3, 4                                                     (gemeente gaat staan)

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.

Bemoediging en groet:

Voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Heer
GEMEENTE: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorganger: Die mensen licht wil geven
GEMEENTE:   EN DE BELOFTE VAN EEUWIGE VREDE NIET LOSLAAT
Voorganger:     Licht en vrede voor jullie allemaal

          Licht en vrede voor de wereld.
GEMEENTE:  AMEN

Drempelgebed

Zingen: 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.

                                                                                      (gemeente gaat zitten) 
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Uitleg bloemschikking

Aansteken van de 3de adventskaars 

Zingen: Lied 444: 5

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Kyriëgebed 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed 

Lezingen: Jozua 2: 1-24 en Mattheus 1: 5

Zingen: (op de melodie van lied 469: ‘Ik ben een engel van de Heer)

Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door? 

Een vrouw die mensen schuilen laat 
waardoor Gods toekomst verder gaat. 
Haar moed loopt als een rode draad 
door het verhaal van goed en kwaad.

Overdenking

Muzikale beantwoording 

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven 

Slotlied: Lied 440: 1, 2, 3

Ga, stillen in den lande,
uw koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wonderen doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

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.

Wees onbezorgd, gij armen,
aan kinderen gelijk;
in koninklijk erbarmen
maakt God u groot en rijk.
Hij die het veld bekleedt,
de vogelen kan spijzen,
wil ook zijn kind bewijzen
dat Hij zijn noden weet.

Zegen, die wordt beantwoord met ‘amen’

È
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