
 
ORDE VAN DIENST 

2e zondag van Advent 
8 december 2019 

Thema: Volg de ster - Obed 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Psalm 72: 1 en 4 
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. 

4. Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 

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 2e Adventskaars 
door Alexander Winkel 

Gesprek met de kinderen 
Lezen   Matteüs 1: 3-5 
door Sophie Kroneman 

Zingen  Projectlied 
2. Al Noömi’s hoop was weg, en haar leven leek stuk. 
Maar bij Obeds geboorte voelt zij weer geluk. 
Dank aan God, want heel de weg stond Ruth steeds voor haar klaar. 
En nu geeft God ook Obed, die zorgt straks voor haar. 
Het verleden laat ons zien waar de reis begint. 
Kom volg de ster naar het koningskind.  

Kinderen gaan naar Lange Kinderkerk 

Gebed om ontferming 
afgewisseld met refrein lied 295 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

Zingen  Lied 286: 1 en 3 
1. Waar de mensen dwalen in het donker, 
draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht. 



Refrein 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

3. Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. Refrein 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   Ruth 4: 1-22 
door Manon Sluijter 

Zingen  Psalm 89: 1 en 13 
1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

13. Wat Ik gezworen heb aan David, dat houdt stand, 
mijn eigen heiligheid is daarvan onderpand. 
Ik ben de waarheid zelf, zou Ik bedrieglijk zweren? 
Zijn koninklijk geslacht leeft voort en zal regeren. 
Zijn zetel wankelt niet tot aan het eind der tijden, 
zo lang als zon en maan de hemelen doorschrijden. 

Uitleg en verkondiging  

Muzikaal intermezzo 

In memoriam Geertruida van der Heiden - Havenaar 
Zingen  Tel uw zegeningen   
Tel uw zegeningen een voor een, 
tel ze alle en en vergeet er geen, 
tel ze alle, noem ze een voor een 
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

Als op ’s levenszee, de stormwind om u loeit, 
als ge tevergeefs, uw arme hart vermoeit. 
Tel uw zegeningen, tel ze een voor een 
en ge zegt verwonderd, Hij liet nooit alleen. 

Gebeden 

Collecte  Kinderen komen terug uit de Oppas 

Slotlied   Lied 440: 1, 3 en 4  
1. Ga, stillen in den lande,  
uw koning tegemoet, 
de intocht is ophanden  



van Hem die wonderen doet. 
Gij die de Heer verwacht,  
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen.  
Hij komt, Hij komt met macht. 

3. Wees onbezorgd, gij armen, 
aan kinderen gelijk; 
in koninklijk erbarmen 
maakt God u groot en rijk. 
Hij die het veld bekleedt, 
de vogelen kan spijzen, 
wil ook zijn kind bewijzen 
dat Hij zijn noden weet. 

4. Gij schenkt met volle handen, 
die zelf de armoe draagt. 
Gij maakt uzelf te schande, 
die steeds naar zondaars vraagt. 
Wij willen, groot en klein, 
die ’t al van U ontvingen, 
U ons hosanna zingen 
en eeuwig dankbaar zijn. 

Wegzending en zegen 


