
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.  
  

Luiden van de klok  
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op.  Zingen: NLB 444: 1,2,3 
  

 1 Nu daagt het in het oosten,  2 De duisternis gaat wijken 
   het licht schijnt overal:      van de eeuwenlange nacht. 
   Hij komt de volken troosten,     Een nieuwe dag gaat prijken 
   die eeuwig heersen zal.      met ongekende pracht. 
  

3 Zij, die gebonden zaten 
   in schaduw van de dood, 
   van God en mens verlaten - 
   begroeten 't morgenrood. 
  
  

Bemoediging en groet 
V: De Heer zij met u.         
 G: Ook met u zij de Heer. 
  

V: We zijn hier bij elkaar in de Naam van de Eeuwige  
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die altijd trouw is, 
 G: en nooit loslaat één werk van zijn handen.  
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, in de Naam van de     
     Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
 G: Amen. 

 
Zingen: NLB 444:  4 en 5 
  

  4 De zonne, voor wier stralen  5 Reeds daagt het in het oosten, 
   het nachtelijk duister zwicht,     het licht schijnt overal: 
   en die zal zegepralen,      Hij komt de volken troosten, 
   is Christus, 't eeuwig licht!      die eeuwig heersen zal.    
 

 (gemeente gaat zitten) 
 
Welkom en inleiding op de dienst: kaarsen en bloemschikking 
 
Zingen (inleidend op het gebed): NLB 281: 1, 2 en 3 
  

1 Wij zoeken hier uw aangezicht.  2 Wanneer het donker ons verrast, 
   God, houd uw oog op ons gericht:     houd ons dan in uw goedheid vast: 
   Kyrie eleison!       Kyrie eleison! 
  

3 Verschijn ons als de dageraad, 
   Gij, zon die ons te wachten staat: 
   Kyrie eleison! 
  



Gebed om Gods ontferming en om zijn zegen over de dienst  
  

Zingen: NLB 281: 4, 5 en 6 
  

4 Gij roept ons met een nieuwe naam  5 Dat ieder die zich tot U wendt 
   de gloed van uw genade kent.      uit dit genadeloos bestaan: 
   Kyrie eleison!        Kyrie eleison! 
   
6 De zon straalt van uw aangezicht 
   en zet ons leven in uw licht. 
   Amen. Halleluja! 
  
Lezen: Maleachi 3: 1 - 4  en  Lucas 1: 5 - 25  
  
Zingen:  NLB 451: 1, 2 en 3 
  

1 Richt op uw macht, o Here der heirscharen 2 Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 
   en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,     zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
   wil voor uw aangezicht uw volk bewaren     dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
   opdat de nacht zal wijken uit het land.     de vijgenboom en wijnstok van de trouw. 
  

3 Richt op uw woning en roep ons tezamen, 
   omring ons met uw alvermogend woord, 
   wees ons een tempel en roep onze namen, 
   zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 
  

Overdenking    Meditatief orgelspel 
 
Zingen: NLB 158a: 1 en 3 

  

1 God zij geloofd uit alle macht,   3 Gij zijt de stem der profetie 
   Hij komt zijn volk bevrijden       sprekend van mededogen,  
   en heeft aan Israël gebracht      want eens zal ieders oog Hem zien: 
   verlossing in zijn lijden.       de Opgang uit den hoge. 
   Hij heeft zijn teken opgericht:      Gezegend zij de dageraad 
   verheffing van het aangezicht      het licht dat weldra schijnen gaat 
   voor heel het huis van David,      voor wie in duister kwijnen. 
   zoals voorlang geschreven stond      Hij zal de schaduw van de dood 
   heeft Hij gedacht aan zijn verbond,     beschamen met zijn morgenrood. 
   zo doet Hij ons herleven.       Op aarde daalt de vrede! 
 
Dankgebed en voorbeden 
  

Collecte  (1e: diaconie / 2e: PKN - toerusting medewerkers pastoraat)   
  
Zingen: NLB 423: 1, 2 en 3 
  

1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:   2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
   ga met uw licht voor ons uit!      ga met uw licht vóór hen uit! 
   Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:      Al onze vrienden wensen wij vrede: 
   Ga met God! Vaya con Dios       Ga met God! Vaya con Dios 
   en à Dieu!         en à Dieu! 
  
 
 
 



3 Voor alle mensen op onze weg: 
   Vrede en goeds in elk huis! 
   Voor alwie kwamen onder dit dak:  
   Ga met God! Vaya con Dios 
   en à Dieu! 
  
Zegen     Zingen:  Amen, amen. 
  

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


