
 
        ORDE VAN DIENST 
        1e zondag van Advent 
        27 november 2022 

Thema: Heilig ongeduld 
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 
door Elise Immeker 
In een wereld vol met zorgen,  
Wachten wij al eeuwenlang,  
Op een lichte, nieuwe morgen  
Hoor je ’t engelengezang?  
Straks zal alles weer gaan bloeien,  
Jezus krijgt dan alle macht.  
God zal wonen bij de mensen,  
Komt als kind in onze nacht. 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 462: 1, 2, 4 en 6 
1. Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen 
levenslang gebroken zijn? 

2. Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 

4. Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 

6. Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 

Gesprek met de kinderen 
Zingen   Advent is kijken naar wat komt    
Advent is kijken naar wat komt,  
hoewel er weinig zicht is.  
Je steekt een kaars aan in de nacht,  
omdat je iets van God verwacht,  
Een wereld waar het licht is. 



Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen    
door Rien Oostveen 
   Jesaja 2: 1-5 
Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en 
Jeruzalem.  
Eens komt de dag 
dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. 
Alle volken zullen daar samenstromen, 
machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 
naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
Hij zal rechtspreken tussen de volken, 
over machtige naties een oordeel vellen. 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal nog de wapens leren hanteren. 
5Nakomelingen van Jakob, kom mee, 
laten wij leven in het licht van de HEER. 

   Jakobus 5: 7-11 
Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig 
blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar 
zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig 
komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel 
over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. Neem een voorbeeld aan het gedul-
dige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degenen die standhiel-
den prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uit-
komst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig. 

Zingen  Lied 441: 1, 5 en 6 
1. Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 

5. Niets dreef U uit den hoge 
naar wat wij mensen zijn, 
dan liefde, louter liefde. 
U ziet de schuld en pijn, 
waarmee wij allen falen, 
maar houdt die grote last, 
de wereld met haar kwalen, 
in uw erbarmen vast. 

6. Schrijf, mensen, in uw harten 
dit, als verdriet u kwelt, 
uw tranen u verwarren 
om moeiten ongeteld. 
Houd moed, tot Hij zal komen, 
Hij is met u begaan. 
De trooster uit uw dromen, 
zie Hem nu voor u staan! 



Overdenking 

Geloofsbelijdenis mel. ‘Hoor de eng’len zingen d’eer’  
1. Ik geloof in God de Vader,  
die almachtig, wijs en goed,  
aard’ en hemel heeft geschapen,  
vorm en kleur in overvloed.  
Die de stilte heeft doorbroken  
en zichzelf heeft uitgesproken  
in het vleesgeworden Woord,  
opdat ieder naar Hem hoort.  
Dat is wat ik hier belijd,  
mijn geloof, mijn zekerheid.  

2. Ik geloof in Jezus Christus,  
Zoon van mensen, Zoon van God,  
die als Redder van de wereld  
werd gekruisigd en gedood.  
Maar die opgestaan ten leven,  
hemelhoog nu is verheven,  
boven heerschappij en macht  
die ten onder wordt gebracht  
Dat is wat ik hier belijd,  
mijn geloof, mijn zekerheid.  

3. Ik geloof in God de Trooster,  
die van oudsher, wereldwijd,  
overal zijn volk vergadert  
en tot dienen toebereidt.  
Met Gods kinderen verbonden,  
in vergeving van mijn zonden  
mag ik op de jongste dag 
opstaan, leven met een lach.  
Dat is wat ik hier belijd,  
mijn geloof, mijn zekerheid. 

Gebeden 

Orgelspel  Kinderen komen terug uit de Kinderkerk 

Viering heilig Avondmaal 
Nodiging 

Tafelgebed  DB2 ‘Veelbelovend is uw Woord’ 

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. 

Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha 

Onze Vader 

Delen brood en wijn 

Dankgebed 

Welkom nieuwe gemeenteleden 

Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit de oppas 



Zingen  Lied 433: 1, 3 en 4 
1. Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria 's kind. 
  

3. Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 

4. Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 

Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’


