
ORDE VAN DIENST zondag 12 december 2021. 
Voorganger: ds. J. de Bie uit ‘s Gravenpolder 

Organist: mw. Gertje van  Elsäcker 
 

VOOR DE DIENST 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 

 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 
 

  –  de gemeente gaat staan  – 
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 

aanvangspsalm:  85  1 en 3 
1. Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
 in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 

De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 

 

3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
 Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 

het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn goed. 
 

groet 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
 

bemoediging 
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 
 

drempelgebed 
 

vervolg aanvangspsalm: 85 : 4 

4   Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 

  –  de gemeente gaat zitten  – 
 

kyrie 
v: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, want zijn 

barmhartigheid heeft geen einde. 
  



 

smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 

g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!              (de melodie staat in de standaard liturgie) 

 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
zingen:  962 

Wat ik gewild heb / wat ik gedaan heb 
wat mij gedaan werd / wat ik misdaan heb 
wat ongezegd bleef / wat onverzoend bleef 
wat niet gekend werd / wat ongebruikt bleef 
al 't beschamende / neem 't van mij 
en dat ik dit was / en geen ander 
dit overschot van /stof van de aarde: 
dit was mijn liefde / Hier ben ik. 

DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

  –  onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 

Schriftlezing:  Lukas 1 : 26 - 38 
 

Zingen:  473 
1   Er is een roos ontloken 

uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 

 

2   Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in 't midden van de tijd. 

 

3   Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 

 

verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
 

zingen:  157a 
1. Mijn ziel maakt groot de Heer, 

mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien; 
en deed mij grote dingen. 

 



2. Van nu aan, om wat Hij, 
 de sterke deed aan mij, 
 zullen mij zalig prijzen 
 alle geslachten saam, 
 want heilig is zijn naam, 
 Hij zal zijn trouw bewijzen. 
 

3. Zijn arm verstoot met kracht 
 de groten uit hun macht, 
 de vorsten van hun  tronen, 
 maar Hij maakt kleinen groot 
 en zal met overvloed 
 de hongerigen lonen. 
 

4.  Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 

 

  –  onder het naspel  komen de kinderen terug  – 
 

  –  de gemeente gaat staan  – 
 

belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  
 en in de Geest van de 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 uw naaste als uzelf. 
g: AMEN. 
 

zingen: 105 : 1 en 3 
1. Loof God den Heer, en laat ons blijde 

zijn glorierijke naam belijden. 
 Meld ieder volk en elk geslacht 

de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt de Heer, 
verblijd u, geef zijn naam de eer. 

 

3. God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
‘t Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 

  –  de gemeente gaat zitten  – 
  



 

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 
 

inzameling van de gaven 
 eerste collecte: Diaconie 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte: klein onderhoud 
 

  –  de gemeente gaat staan  – 
 

slotlied:  444 
1. Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 

2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

 

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

 

4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus 't eeuwig licht! 

 

5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 

g: AMEN         (de melodie staat in de standaard liturgie) 
 

orgelspel 


