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Orde van dienst voor zondag 19 december 2021 – 09.30 uur 
4de  Advent      
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Lied van de intocht (staande): Psalm 98 vers 1 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: Lied 473 vers 3  (hierna gaan we zitten) 
 
De 4de Adventskaars gaat branden 
de kaars wordt aangestoken door Laura en Lieke leest het gedicht 

 
Vier kaarsen mogen branden 
Zij geven ons weer moed 
Nog maar heel even wachten 
Daar wordt het licht en goed. 

 
Gebed om Gods ontferming 
 
Samenzang: ‘Gij die alle sterren houdt’ - Lied 919 vers 1 en 4 
 
Kindermoment 

Projectlied: ‘Jij telt mee’ -  4e 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.  
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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 
 
Lezing uit de Bijbel: Jesaja 53 vers 1 - 6 
 
Samenzang: ‘Kom, o lang verwachte Heiland’ - J. Stainer 

                         
Kom, o lang verwachte Heiland, Die uit alle nood bevrijdt. 
Doe ons hier Uw Vrede vinden, rust in U, nu en altijd. 

 
Om ons weer tot God te brengen werd Gij mens,aan ons gelijk,               
Liefde, Die in ons wilt wonen, sticht in ons Uw Koninkrijk.               

 
Laat Uw Geest in ons de kracht zijn, tot aanbidding, dienstbetoon. 
Volgend U, Heer, in Uw voetspoor, naar Uw glorierijke troon. 

 
Hemelhoog zingt men Uw glorie. Eng’lenstem en mensenmond 
roemt Uw Liefde, Uw Victorie, ’t Loflied zingt de aarde rond! Amen! 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Samenzang: Lied 440 vers 2 
onder het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst 
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Uittochtslied (staande): Lied 444 vers 1 en 2  
 
Wegzending en Zegen 
  met 3x gezongen ‘amen’ 
 
Orgelspel 


