
Orde van Dienst zondag 13 december 2020 

Voorganger: ds. J.C. van de Putte 

Organist: dhr. R. Ros 

Aanvang 9.45 uur 
 

VOOR de DIENST 
 

Orgelspel 
 

We bereiden ons in stilte voor op de dienst 
 

Woord van welkom 
 

Aansteken van de kaarsen (door de ouderling) 

Openleggen van de bijbel (door de predikant) 
 

DIENST van het VOORWOORD 
 

Groet en beginwoorden 

v.: de Heer is met u allen 

g:  ZIJN VREDE IS MET U 

v:  Onze hulp is de Naam van de Heer 

g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

Lied  psalm 25a  (door de voorzangers) 

1. Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen 
in 't duister van de tijd. 
 

2. Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in 's levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
Mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 
 

 

Smeekgebed 

v:        zo bidden wij (één of meerdere keren) 

a zeggen: Ontferm U Heer, naar de maat van Uw Liefde! 

 Ontferm U toch met de ruimte van Uw Hart! 
 

 



Lied  438 : 1 en 2 (door de voorzangers) 

1. God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de Koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht. 
 

2. Hij wilde zich verlagen 
en daalde van zijn troon; 
een ezel mag Hem dragen, 
Hem sieren staf noch kroon. 
Hij wil zijn koningsmacht 
en majesteit verhullen, 
om nederig te vervullen 
wat God van Hem verwacht. 
 

 

DIENST van het WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Schriftlezingen : Psalm 25  en Lucas 1 : 26 – 38 

 

Lied  441 : 1, 2 en 10  (Youtube) 

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. 
 

2. Heel Sion strooit haar palmen 
als vaandels voor uw voet. 
En ik stem in met psalmen 
waarmee ik U begroet. 
Zo zal ik U ontvangen: 
mijn lofzang is de twijg, 
mijn zangen zijn het vaandel 
dat zich in eerbied neigt. 
 

10. Hij zal de wereld richten,  
berecht wie Hem bevocht.  
Genadig zal Hij lichten  
voor wie Hem heeft gezocht.  
Kom haastig, licht der wereld,  
en leid ons allemaal  
Uw grote vreugde binnen,  
Uw feest, Uw liefdesmaal. 



Uitleg en verkondiging 
 

Lied : 439  (door de voorzangers) 

1. Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 

2. Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 

3. Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 
 

4. O Jezus, maak mij arme 
in deze heilige tijd 
uit goedheid en erbarmen 
zelf voor uw komst bereid. 
Laat dit bestaan uw stal, 
dit hart uw kribbe wezen, 
opdat nu en na dezen 
ik U lofzingen zal. 

 

Geloofsbelijdenis 

v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 

 Messias Jezus de enigheid van de Here God 

 Hoor Israël. 

g: DE HEER IS ONZE GOD. 

 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 

v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 

 met geheel uw hart 

 en met geheel uw ziel 

 en met geheel uw kracht 

 en de naaste als uzelf. 

g: AMEN 
 



Lied  460 :  (Youtube) 

1. Refrein: De nacht loopt ten einde,  
              de dag komt naderbij. 
 

 Het volk dat woont in duisternis 
zal weten wie zijn heiland is. 
Onverwacht komt van heinde en ver 
de mensenzoon, de morgenster. 
                                                Refrein 

2. Tekens aan sterren, zon en maan, 
hoe zal de aarde dan bestaan? 
Zo spreekt de Heer: verhef u vrij, 
want uw verlosser is nabij. 
                                                Refrein 

3. Wanneer de zee bespringt uw land 
en slaat u ’t leven uit de hand, 
weet in uw angst en stervenspijn: 
uw dood zal niet voor eeuwig zijn. 
                                                Refrein 

4. Zie naar de boom, die leeg en naakt 
in weer en wind te schudden staat; 
de lente komt, een twijg ontspruit, 
zijn oude takken lopen uit. 
                                                Refrein 

5. Een twijgje, weerloos en ontdaan, 
zonder gestalte, zonder naam. 
Maar wie gelooft verstaat het wel. 
Dat twijgje heet: Emmanuel. 
                                                Refrein 

6. Die naam zal ons ten leven zijn. 
Een zoon zal ons gegeven zijn. 
Open uw poorten metterdaad 
dat uw verlosser binnengaat. 
                                                Refrein 

 
 

DIENST van het ANTWOORD 
 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

g:  ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 

UW NAAM WORDE GEHEILIGD 

UW KONINKRIJK KOME 

UW WIL GESCHIEDE 

OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 

EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 

ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN 

EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING 

MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE 

WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 

EN DE KRACHT 



EN DE HEERLIJKHEID 

IN EEUWIGHEID 

AMEN 
 

Mededelingen 

Collectedoelen 

 eerste collecte: ZWO 

 tweede collecte: pastoraat en eredienst 

 derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw  
 

Slotlied 423  (door de voorzangers) 

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met Uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God!  
Vaya con Dios en a Dieu! 
 

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met Uw licht voor hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God!  
Vaya con Dios en a Dieu! 
 

3. Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God!  
Vaya con Dios en a Dieu! 
 

 

Zegen 

v.:         

a.: zeggen  AMEN 

 

collecten bij de uitgang 

 

Orgelspel 


