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Orde voor de viering 
op zondag 18 december 2022 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: ds. Theunis. Veenstra 
Lector: Lauwrens Wanders 
Organist: Egbert Willegers 

 
Welkom en afkondigingen 
 
Stil Gebed 
 
Drempelgebed, eindigend in:  

V:  Zo bidden wij dan, door Jezus Christus, onze Heer 
G: AMEN 

 
Zingen: Lied 19:1 (staande gezongen) 

1 De hemel roemt de Heer, 
het firmament geeft eer 
Hem, die 't heelal volbracht. 
De dag spreekt tot de dag 
van wat zijn hand vermag, 
de nacht meldt het de nacht. 
Er is geen taal, geen woord, 
toch wordt alom gehoord 
een wijd verbreide mare. 
Geen stem gaat van hen uit, 
maar overal verluidt 
hetgeen zij openbaren. 

 
Bemoediging en groet 
 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: Hij is voor ons een barmhartige Vader 
G: TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW 
V: Genade zij U en vrede Van God de Vader en van Jezus Christus de Heer 
G: AMEN 
 

 (De gemeente gaat zitten) 
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Zingen: Lied  19: 2  
2 God heeft de tent gemaakt, 

waarin de zon ontwaakt 
fier als een bruidegom, 
die blinkend van gewaad 
het bruidsvertrek verlaat 
en licht verspreidt alom. 
Zo, vrolijk als een held 
die tot de zege snelt, 
roept hij de nieuwe morgen; 
hij trekt zijn glanzend spoor 
de ganse hemel door: 
zijn gloed laat niets verborgen. 

 
Toelichting op het liturgisch bloemschikken, aansteken van de Adventskaarsen 
 
Kyriegebed met lied  458 (Versie A) gezongen na iedere gebedsintentie  

Zuivere vlam, 
verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 

 
Zingen: Lied  317 

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
2 Heer, uw boodschap staat geschreven, 

ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
3 Roep ons uit de doodse dalen 

waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heil´ge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 



 

3 
 

1e Schriftlezing: Genesis 38: 12 – 30  
 
Zingen: Lied  452 

1 Als tussen licht en donker 
de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld, 
Gij leeft en houdt de wacht, 
wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht! 

 
2 Die lange nacht, die winter 

doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld, 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 

 
3 O hemellichaam Jezus, 

dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan, 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan! 

 
2e Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 – 6) 
 
Zingen: Lied  339 versie A 

1 U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied  466: 1,3,5,7 

1 O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 
op aarde plant het kwaad zich voort, 
de waanzin voert het hoogste woord. 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
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3 Ja kom, Gij wortel Isai, 
verlos ons van de tirannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o herder, sla de boze leeuw! 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

 
5 Daag op, o grote dageraad, 

licht aan, wij zijn ten einde raad, 
verjaag de nacht van onze nood 
en maak uw toekomst rozerood! 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

 
7 Emmanuël, bewijs uw naam! 

wees uw belofte, neem ons aan, 
zegen het volk dat vrede wil, 
maak Israël gerust en stil. 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

 
 
Dienst van de voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
Zingen: Lied  438: 1 en 4 

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. 

 
4 Gij armen en verdrukten, 

wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, – 
houd moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw held ontvangen, 
de vorst van uw verlangen, 
met liederen zonder tal! 

 
Heenzending en Zegen 
  Amen, amen, amen 


