
Orde van dienst zondagmorgen 22 december 2019 – 09.30 uur  
4e Zondag van Advent  
  
Lied voor de dienst: Lied 442 

Welkom en mededelingen 
  Henk van de Brink steekt de tafelkaarsen aan 

Intochtspsalm (staande): Psalm 89 vers 1 

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 

Antwoordlied: Lied 283 vers 1  (hierna gaan we zitten) 

Aansteken 4de adventskaars door Elmar 

Goede God, 

Het is vandaag de vierde 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 Josia onze ster. 

Toen hij nog maar acht jaar was, werd hij al koning. 

Hij doet met zijn volk een belangrijke ontdekking. 

Mogen wij vandaag ook iets ontdekken over het leven met U? 

Amen.  

Samenzang: ‘Heer, wijs mij uw weg’ (Opw. 687 vers 1) 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
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dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
  

Gebed om ontferming 

Samenzang: Lied 283 vers 3 en 4 

De tien woorden 
  Heleen brengt de Bijbel 

Samenzang: ‘Heer, leer mij uw weg’ 

Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

Adventsproject van de kindernevendienst: Volg de ster! - Josia… 

 Samenzang: projectlied ‘Kom, volg de ster!’ vers 4 

  

 Heel het volk van Juda leeft 

 onbetrouwbaar en slecht, 

 totdat koning Josia 

 gaat doen wat God zegt. 

 Hij leert mensen graag Gods wet 
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 en hij houdt zich er aan, 

 zoals David, zijn voorvader, 

 ook heeft gedaan. 

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) 

Lezing uit de Bijbel:  2 Koningen 22 vers 1-13 
    2 Koningen 23 vers 1-3 en vers 25 

Samenzang: Lied 440 vers 1 en 2 

Uitleg en verkondiging 

Samenzang: Lied 505 vers 1,  2  en 3 

(tijdens het tussenspel van de coupletten 2 en 3 komen de kinderen 
terug) 

Dankgebed en voorbeden 

Inzameling der gaven 

Uittochtslied (staande): Lied 441 vers. 1 en 2 

Wegzending en zegen 
   met 3x gezongen ‘amen’ 
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