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Orde van dienst zondag 27 november 2022 – 09.30 uur 
1e  Advent 
 
Orgelspel 
 
Lied voor de dienst: ‘Hoe zal ik U ontvangen’ - Lied 441 vers 1 en 10 
 
Welkom en mededelingen 
 
We gaan staan 
 
Psalm van de intocht: ‘Hef op uw hoofden’ - Lied 435 vers 1) 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordpsalm: ‘Hef op…’ Lied 435 vers. 4 
 
We gaan zitten 
 
De eerste adventskaars gaat branden  
Jasmijn en Abel steken de kaars aan en Rosanne leest het gedicht 
 

God zal wonen bij de mensen. 
 
In een wereld vol met zorgen, 
Wachten wij al eeuwenlang, 
Op een lichte nieuwe morgen 
Hoor je ’t engelengezang? 
Straks zal alles weer gaan bloeien, 
Jezus krijgt dan alle macht. 
God zal wonen bij de mensen, 
Komt als kind in onze nacht. 

 

Gebed om Gods ontferming 

 
Samenzang: ‘Op U, mijn Heiland’ - Lied 442 
 

Projectlied: ‘Komt als kind in onze nacht’ 
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Kindermoment 

 
Samenzang: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
  

De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst 

Lezing uit de Bijbel: Jacobus 5, 7 – 11 
 
Samenzang: ‘Als tussen licht en donker’ - Lied 452 vers 1 en 2 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Samenzang: ‘Licht in onze ogen’ - Lied 463 vers 1, 3 en 7 
tijdens het tussenspel van couplet 3 en 7 komen de kinderen terug 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
We gaan staan 
 
Uittochtslied: ‘O kom, die Heer’ - Lied 466 vers 2 en 7 
 
Wegzending en zegen 
   beantwoord met 3x gezongen ‘amen’ 

Orgelspel 

 


