
  
 Orde van dienst voor zondagmorgen  
 16 december 2018 - 09.30 uur  

 3e Advent - ‘Lichtdragers van God’ 

 M.m.v. Het gemeentekoor 

Orgelspel 

Binnenkomst kerkenraad 

Samenzang: ‘Welkom in Gods huis’  
  (met open armen wordt je ontvangen) 

Koor:  Met open armen 
  Kom, als je honger hebt of dorst 

Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 

Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 

Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 

Samenzang: Kom met je leegte en je angst. 
  Hier word je liefdevol omarmd. 
  Kom maar, als niemand je verstaat. 
  Hier is een plek voor jouw verhaal. 
  Met open armen word je ontvangen. 

Welkom in Gods huis. (2x) 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 
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Welkom en mededelingen 

Psalm van de intocht (staande): Psalm 85 vers 1 

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 

Antwoordpsalm: Psalm 85 vers 3  (hierna gaan we zitten) 

Aansteken 3de adventskaars door Sara v.d. Berg 
Anna de Boer leest het gedicht ‘Elisabeth’ 

Elisabet, jouw licht schijnt in geloof. 

Jij deelt het wonder met Maria. 

God zelf stuurt haar naar jou, 

jouw kind springt op van vreugde, 

om de Heer die hij herkent. 

Jullie delen het geloof! 

Samenzang: ‘Jezus zegt….’ (Evang. Liedbundel 
454) 
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 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 
 dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 
 En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’, 
 jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 

  
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 
of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn, 
jij in jouw klein hoekje, en ik in ’t mijn! 
  
Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is, 
overal op aarde zonde en droefenis. 
Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn, 

 jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 
Gebed om Gods ontferming 

Samenzang:  Lied 1005  (Nederlands) 
  vers 1 koor / vers 2 samenzang 

Inleiding op de lezingen 

Samenzang:  Lied 1005 
  vers 3 koor / vers 4 en 5 samenzang  

Kindernevendienst: ‘God wijst de weg’ - Elisabeth 

Samenzang: Projectlied (mel. Lied 486 ‘Midden in de winternacht…’)  

Dragers van Gods licht te zijn, 

wat was dat bijzonder, 

zij getuigden, groot en klein,  

van een lichtend wonder. 

Kijk eens naar Elisabeth, 

moeder wordt zij samen met 
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haar nog jonge nicht, 

wat een blij bericht. 

Zij vereert zo haar Heer, 

laat Maria ’t merken, 

haar geloof versterken. 

Tijdens het naspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst. 

Lezing uit het boek der Psalmen: Psalm 113 

Samenzang: Psalm 113 vers 2 en 3 

Lezing uit het Adventsevangelie: Lukas 1 vers 39-56 

Samenzang:  Lied 443  
  vers 1 en 2 koor / vers 3 en 4 samenzang 

Uitleg en verkondiging: ‘Samen in verwachting…’ 

Samenzang:  Psalm 103a  
  vers 1 koor / vers 2 samenzang 

Tijdens het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst. 

Dankgebed en voorbeden 

Inzameling der gaven 

Uittochtslied (staande): Lied 157a vers 1 en 4 

Wegzending en zegen met 3x gezongen ‘Amen’ 
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