
 
        ORDE VAN DIENST 
        1e zondag van Advent 
        28 november 2021 

Thema: De volkstelling 
viering heilig Avondmaal 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 25: 1 en 2 
1. Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 

2. Here, maak mij uwe wegen 
door uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
’k blijf U al den dag verwachten. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken 1e Adventskaars 
Zingen  Lied 458 
Zuivere vlam, 
verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 

Openingsgebed 

Muziek  Wees mijn verlangen - Opw. 520 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt. 

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

Lezen    
door Rien Oostveen 



   Micha 5: 1-4 
Uit jou, Betlehem in Efrata, 
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, 
uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. 
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, 
in de dagen van weleer. 
Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, 
worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. 
Daarna zullen wie er nog over zijn 
terugkeren naar de andere Israëlieten. 
Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, 
bekleed met de macht van de HEER, zijn God, 
met de majesteit van diens verheven naam. 
Zij zullen veilig wonen, 
want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 
en hij brengt vrede. 
Wanneer Assyrië ons land binnenvalt 
en zijn voet in onze paleizen zet, 
zullen wij zeven herders doen opstaan, 
ja acht vorsten uit mensen gekozen. 
    
   Lucas 2: 1-5 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Qui-
rinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats 
waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met 
Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea 
naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde.  

Overdenking 

Geloofsbelijdenis 

In memoriam Doris de Graaf 
Zingen  Tel uw zegeningen 
Als op 's levens zee de stormwind om u loeit 
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit 
Tel uw zegeningen tel ze één voor één 
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen 

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één 
Tel ze alle en vergeet er geen 
Tel ze alle noem ze één voor één 
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen 

Nodiging en onderwijzing 

Inzettingswoorden 

Zingen  Lied 405: 4 
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 



Gebed + Onze Vader 

Delen brood en wijn 

Dankgebed 

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en de oppas 

Gesprek met de kinderen - aankondiging collecte 

Zingen  Lied 440: 1, 2 en 3 
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. 

2. Vat moed, bedroefde harten, 
de koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in ’t woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 

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. 

Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’


