
Orde van dienst 
  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.  
  
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar muziek als voorbereiding op de dienst.  
  
Tegen het vallen van de avond gloort er weer licht. Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen.  
  
Luiden van de klok   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen: NLB 280: 1, 2,4 
  

1 De vreugde voert ons naar dit huis   2 Dit huis van hout en steen, dat lang 
   waar 't Woord aan ons geschiedt.      de stormen heeft doorstaan, 
   God roept zijn Naam over ons uit     waar nog de wolk gebeden hangt 
   en wekt in ons het lied.       van wie zijn voorgegaan. 
  
4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
   de hemel open gaat, 
   waar Gij ons met uw engelen troost, 
   waar Gij U vinden laat? 
  
Bemoediging en groet 
V: De Heer zij met u.         
 G: Ook met u zij de Heer. 
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid  
 G: en niet los laat wat zijn hand begon.  
V: Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop. Wij danken u om het licht dat in ons midden schijnt  
 G: Amen                                                       (gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding 
  
Kyriegebed 
  
Zingen bij het eerste schilderij: Psalm 117     

  

Loof, alle volken, loof de Heer, 
roem, alle naties, roem zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd 
zijn gunst en goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Hef met ons Halleluja aan! 
  
Luisteren en kijken naar het tweede schilderij: He’s got the whole world in his hand (orgel) 
  
Aansteken eerste adventskaars 
  
 



Zingen: NLB 463: 1 en 3 
  

1 Licht in onze ogen,     3 Herder, wil behoeden, 
   redder uit de nacht       wie in 't duister valt. 
   geldt uw mededogen      Keer hun lot ten goede, 
   nog wie U verwacht?      Licht, dat stralen zal! 
  
Gebed om het licht van Gods Licht 
  
Zingen bij het derde en vierde schilderij:  Psalm 136 : 1, 12 en 13 
  

1 Loof de Heer, want Hij is goed,  
   trouw in alles wat Hij doet. 
   Want zijn goedertierenheid  
   zal bestaan in eeuwigheid. 
 
12 Loof de Heer, die al wat leeft  13 Aan de God des hemels zij 
   dagelijks zijn spijze geeft,      eer en dank en heerschappij, 
   die ons laaft en die ons voedt.     want zijn goedertierenheid 
   Eeuwig is Hij trouw en goed.     zal bestaan in eeuwigheid. 
  
Lezen: Zacharia 14: 4 - 9 
 
Zingen bij het vijfde schilderij: Groot is uw trouw o Heer (Opw.  123): 1 en 2 
  

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
   Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
   Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
   die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
  Refrein: Groot is uw trouw, o Heer 
    Groot is uw trouw, o Heer 
    iedere morgen aan mij weer betoond. 
    Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, 
    groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
  
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
   en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
   kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
   Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  Refrein 
  
Lezen: Lukas 21: 25 - 31 
 
Zingen bij het zesde schilderij: Looft de Heer, al gij volkeren (Opw. 54)  in canon 
  

Looft de HERE, alle gij volken, 
prijst Hem, alle gij natiën, 
want zijn goedertierenheid is machtig over ons 
en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid. 
Halleluja, halleluja, / Halleluja, halleluja, 
Halleluja, halleluja, / Halleluja, halleluja. 
  
Meditatie 



Zingen bij het zevende schilderij: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer  
 

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, 
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 
  

Inzameling van de gaven (1e: diaconie / 2e: wijkkas) 
  

Nodiging: Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
  
Zingen bij het achtste schilderij: Psalm 139: 1 en 2 (Tafellied) 
  

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,   2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
   dieper dan ik mijzelf ooit ken,      wie weet mijn wegen zoals Gij? 
   kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,      Gij kent mijn leven woord voor woord, 
   Gij volgt mij waar ik zit of sta.      Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
   Wat mij ten diepste houdt bewogen,     Ja overal, op al mijn wegen 
   't ligt alles open voor uw ogen.      en altijd weer komt Gij mij tegen. 
  
Tafelgebed   
V. Verheft uw hart     
 G. Wij hebben ons hart bij de Heer 
V. Laten wij God danken 
 G. Hij is onze dankbaarheid waard 
  
Hierna wordt het tafelgebed sprekend vervolgd en beëindigd met: 
  

V. Liefdevolle God, op deze tafel staan brood en wijn, tekenen van Uw verbond. Wij vragen U: 
  G. Dat wij mogen delen in Uw verbond. Dat liefde groeit tussen mensen, zoals dat begin 
                 met die ene, Jezus, Uw mensenkind. 
V. Zend dan, o God, Uw Geest in ons midden en maak ons tot  mensen met nieuwe verwachting. 
 G. Amen. 
  
Delen van brood en wijn (tijdens muziek) 
  

Gebeden 
  

Zingen: Psalm 121: 1, 3 en 4 
  

1 Ik sla mijn ogen op en zie    3 De Heer brengt al uw heil tot stand, 
   de hoge bergen aan,        des daags en in de nacht 
   waar komt mijn hulp vandaan?      houdt Hij voor u de wacht. 
   Mijn hulp is van mijn Here, die      Uw schaduw aan uw rechterhand: 
   dit alles heeft geschapen.        de zon zal u niet schaden, 
   Mijn herder zal niet slapen.       de maan doet niets ten kwade. 
  
4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 
   Hij maakt het kwade goed,  
   Hij is het die u hoedt. 
   Hij zal uw komen en uw gaan, 
   wat u mag wedervaren,  
   in eeuwigheid bewaren. 



  

Zegen     Zingen:  Amen, amen. 
  

Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
  

 


