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Orde van dienst voor zondagmorgen 8 december 2019: - 09.30 uur 
Adventsproject kindernevendienst 
  
Welkom en mededelingen 
 
Intochtspsalm (staande): Psalm 43 vers 4 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: Lied 435 vers 1 (hierna gaan we zitten) 
 
Aansteken 1ste Adventskaars 

 
Goede God, 
Het is vandaag de eerste zondag van Advent. 
We zijn onderweg naar Kerst. 
Op onze reis komen we sterren tegen. 
We volgen deze sterren 
om uit te komen bij de ster van Bethlehem. 
Vandaag is Juda onze ster. 
Hij kreeg van zijn vader Jakob een bijzondere zegen. 
Wilt U ons ook zegenen in deze dienst? 
Amen. 
 

Aansteken 2de adventskaars 
 

Goede God, 
Het is vandaag de tweede zondag van Advent. 
We zijn onderweg naar Kerst. 
Op onze reis komen we sterren tegen. 
We volgen deze sterren 
om uit te komen bij de ster van Bethlehem. 
Vandaag is Obed onze ster. 
Wat was iedereen gelukkig toen hij werd geboren! 
Hij zou gaan zorgen voor zijn familie. 
Dank u wel dat u ook voor ons zorgt. 
Wilt U ons helpen om voor de mensen om ons heen te zorgen? 
Amen.   
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Gebed om ontferming 
 
Samenzang: Lied 435 vers 2 
 
Adventsproject van de kindernevendienst: Volg de ster!  
          Juda en Obed 

 
 Samenzang: Projectlied ‘Kom, volg de ster!’ vers. 1 en 2 
 

Jakobs woorden laten zien  
hoe het later zal gaan. 
Zijn zoon Juda zal heersen,  
de vijand verslaan. 
Hij is sterk als een leeuw  
en hij heerst voor altijd. 
Tot een koning zal heersen  
in eeuwigheid. 
 

Refrein: 
Het verleden laat ons zien waar de reis begint. 
Kom volg de ster naar het koningskind. 

 
Al Noömi’s hoop was weg  
en haar leven leek stuk. 
Maar bij Obeds geboorte  
voelt zij weer geluk. 
Dank aan God, want heel de weg  
stond Ruth steeds voor haar klaar. 
En nu geeft God ook Obed  
en die zorgt straks voor haar. 
 

Refrein: 
Het verleden laat ons zien waar de reis begint. 
Kom volg de ster naar het koningskind. 

 
(tijdens het naspel gaan de kinderen naar de nevendienst) 
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Lezingen uit de Bijbel: - Mattheus 1 vers1-6  
        - Ruth 4 vers 9 - 22 

 
Luisterlied van Ruth (Stef Bos) 

 
Uitleg en verkondiging: Noem mij, spreek mij aan, 
         o, noem mij bij mijn diepste naam… 
 
Samenzang: Lied 433 vers 1, 2 en 5 
 
(tijdens het tussenspel van de coupletten 2 en 5 komen de kinderen 
terug uit de nevendienst) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling der gaven 
 
Uittochtslied (staande): Lied 435 vers 4 
 
Wegzending en zegen 
   met 3x gezongen ‘amen’ 
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