
 
ORDE VAN DIENST 

4e zondag van Advent 
22 december 2019 

Thema: Volg de ster - Josia 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Psalm 72: 1 en 6 
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan ’s konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvelen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 

6. Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 

Stil gebed    
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laten varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Aansteken 4e Adventskaars 
door Ninet Sluijter 

Verootmoediging 

Umami  Heer, wijs mij uw weg - Opw. 687  
1. Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
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. 
  

2. 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. 

3. Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 

 4. Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft.  

Wetslezing   



Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen 
Lezen   Matteüs 1: 5-10 
door Juul Jansen 

Zingen  Projectlied 
4. Heel het volk van Juda leeft onbetrouwbaar en slecht, 
totdat koning Josia gaat doen wat God zegt. 
Hij leert mensen graag Gods wet, en hij houdt zich eraan  
zoals David zijn voorvader ook heeft gedaan 
Het verleden laat ons zien waar de reis begint. 
Kom volg de ster naar het koningskind.  

Kinderen gaan naar Kinderkerk 

Lezen   2 Koningen 22: 1-13; 2 Koningen 23: 1-3 en 25 
door Annelie Weedage 

Zingen  Psalm 119: 1 en 2 
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 

2. Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 
opdat wij die met ijver onderhouden. 
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 

Lezen   Matteüs 22: 34-40 

Zingen  Psalm 119: 3 
3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid. 
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 
U wil ik, die de allerhoogste zijt, 
in alles volgen, niets voor U verhelen. 
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 

Uitleg en verkondiging  

Umami  Licht van de wereld - Opw. 595 
1. Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis: 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 



Refrein 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want u alleen bent waardig  
heilig en rechtvaardig,  
U bent zo geweldig goed voor mij.  

2. Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen, 
legde Uw heerlijkheid af. Refrein 

En nooit besef, ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed 
En nooit besef, ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. Refrein 2x 

Gebeden 

Collecte  Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas 
Umami  Wij zijn op weg 
1. Wij zijn op weg naar Bethlehem. 
Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem. 
Met mirre en wierook en geschenken van goud 
zijn onze zadeltassen tot de rand toe volgestouwd. 
Een kind is geboren in Bethlehem.  
Hij wordt de nieuwe Koning. Alle eer aan Hem! 

2. Wij zijn op weg naar Bethlehem. 
Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem. 
Waar moeten wij heengaan? Linksaf of rechtdoor? 
Kijk in het verre oosten, gaat de ster ons voor. 
Een kind is geboren in Bethlehem.  
Hij wordt de nieuwe Koning. Alle eer aan Hem! 

Een kind is geboren in Bethlehem.  
Hij wordt de nieuwe Koning. Alle eer aan Hem! (3x) 

Slotlied   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 


