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Orde van dienst voor zondag 12 december 2021 – 11.00 uur 
3e Advent 
 
Voorganger: Jolanda Aantjes, Hall 
Organist: Wob Meijering 
 
 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen (staande): Lied 435: 1 en 2 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’
  
Bemoediging en groet  (hierna gaan we zitten) 
 
Kyriegebed 
 
Zingen: Lied 442   ‘Op U mijn Heiland, blijf ik hopen’ 
 
Aansteken 3e Adventskaars 
 
Gebed om licht van de Heilige Geest 
 
Adventsproject kinderen   
 
 Projectlied: ‘Jij telt mee’ -  3e Advent (digitaal) 

Refrein: 
Jij telt mee, jij telt mee.  
En God kan heel goed tellen, daarvan heb je geen idee.  
Jij telt mee, jij telt mee. 
 O ja, echt waar, ook al had je geen idee!  
 
Heb je dat nou ook, dan voel je je wat klein.  
Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn. 
Ze krijgen veel applaus, likes en heel veel fans.  
Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent.  
 
 



2 

 

Maar God die draait dat om Hij werd Zelf heel klein.  
Hij verliet de hemel om dicht bij jou te zijn. 
En Hij zegt tegen jou: Kom maar dicht bij mij, 
want jij, je hoort erbij.  
 
Refrein:  
 
Jij telt mee (x4) 

 
de kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst 
 
Bijbellezingen   
 
Maleachi 3: 16 – 20 
Zo spraken de mensen die ontzag voor de HEER hadden tegen elkaar, 
en de HEER hoorde het en luisterde met aandacht. Ten overstaan van 
de HEER werden in een boek de namen van de mensen opgetekend 
die ontzag voor Hem hadden, die zijn naam hoogachtten.   
Op de dag die Ik voorbereid – zegt de HEER van de hemelse 
machten – zullen zij mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals je een 
kind spaart dat je gehoorzaam is. Dan zullen jullie het verschil weer 
zien tussen rechtvaardigen en wettelozen, tussen mensen die God 
gehoorzamen en wie dat niet doen. Die dag zal zeker komen, 
brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos 
gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag 
worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse machten. Geen 
wortel of tak zal er van hen overblijven. Maar voor jullie die ontzag voor 
mijn naam hebben zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in 
haar vleugels draagt, stralend opgaan. Huppelend als kalveren die op 
stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.  
 
Lucas 3: 1- 6 
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, en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte 
God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias.  
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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, 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! 
  Iedere kloof zal worden gedicht, 
  elke berg en heuvel geslecht, 
  kromme wegen recht gemaakt, 
  hobbelige wegen geëffend; 
  en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’ 
 
Zingen: Lied 440: 1 en 2   ‘Ga, stillen in den lande’ 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 751             ‘De Heer verschijnt te middernacht’ 
 
onder het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst 
 
Dankgebed en Voorbeden, stilte, Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alsook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. 
Amen. 
 

De collecten worden gehouden bij de uitgang 
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Zingen (staande): Lied 982  ‘In de bloembol is de krokus’ 
 
Zegen 
 met 3x gezongen ‘Amen’ 
 
Orgelspel 
 
 
 


