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ORDE VAN DIENST 
Zondag 15 december 2019 - 3e zondag van Advent 

 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied (staande): ‘O kom, o kom Immanuël’  
       (Gez. 125 vers 1 en 3 LvdK) 
  

1. O kom, o kom Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Wees blij, wees blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, wees blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
Stil gebed 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer  
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
a: EN NOOIT LOSLAAT WAT HIJ EENMAAL BEGON.  
v: Wij gaan vol verwachting op weg, 
a: MET U EN MET ELKAAR 
v: Opdat wij uw stem mogen horen, 
a: EN HET WAAR WORDT WAT U BELOOFT: 
v: dat de lelie welig zal bloeien in de woestijn, 
a: UW TOEKOMST TEGEMOET. AMEN  
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Zingen: Gezang 125 vers 4 (LvdK) 
 
4. O kom, Gij sleutel Davids,  
kom en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort,  
Jeruzalem, o vredesoord! 
Wees blij, wees blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!    
 
(we gaan zitten) 

 
De 3e adventskaars wordt aangestoken door Yolanthe Dekker 
 

Goede God, 
Het is vandaag de derde 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 David onze ster. 
Een profeet heeft een bericht van God voor hem. 
Een bijzonder bericht met mooi nieuws. 
David luistert er vol verbazing naar. 
Wilt U ons ook helpen om naar U te luisteren? 
Amen. 

 
Gebed om ontferming 
 
Woord van genade 
 
Zingen: Psalm 85 vers 1 en 3 
 

1. Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 

 



 
 

3 
 

3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn goed.  

 
Leefregel 
 
Zingen: Psalm 85 vers 4 
 

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Adventsproject van de kindernevendienst: Volg de ster! - David 
 (door de leiding van de kindernevendienst) 

Heel belangrijk was hij niet 
en zijn familie gewoon. 
Toch werd David gezalfd, 
God koos hem voor de troon. 
En uit zijn familie komt 
steeds een koning voortaan. 
Dat beloofd God aan David, 
dus zo zal het gaan. 

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

 
De kinderen gaan naar kindernevendienst 
 
Lezen: Jesaja 35 vers 1-10 (NBV) 
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Zingen: Lied 146c vers 1 en 5 
 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 

 
5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja!.  

 
Lezen: Matteüs 11 vers 2-11 (NBV) 
 
Zingen: Lied 146c vers 6 en 7 
 

6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 

 
7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 
Uitleg en verkondiging 
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Zingen: Lied 608 
 

1. De steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan  
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht 
de rotsen gaan open.  
Het water zal stromen, 
het water zal tintelen, stralen, 
 dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken., 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
 
2. De ballingen keren  
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw   
tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water,  
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen. 
Als lachen en juichen –  
die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 

 
3. De dode zal leven.  
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan  
en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op,  
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken,  
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen  
en wij zullen opstaan  
en lachen en juichen en leven. 
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(tijdens het tussenspel van de coupletten 2 en 3 komen de kinderen uit 
kindernevendienst) 
 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied (staande): Lied 444: 1, 2, 3 en 4 
 

1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 

 
4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 

 
 Wegzending en zegen 
   met 3x gezongen ‘amen’ 
  
 


