
ORDE VAN DIENST  
zondag  27 november 2022 

Aanvang 9:34 uur 
1e Advent  “Red je leven door standvastigheid” Lucas 21:19 

 
Predikant: Prof. Chris Vonck uit Brasschaat 

Organist: Piet den Ouden 
 
 
VOOR DE DIENST  
 
we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 
 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel 
 -–  de gemeente gaat staan  – 
 
DIENST VAN HET VOORWOORD 
 
Aanvangslied: 444: 1 en 2    

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. 
 

 
 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 aanvangslied 444: 3 en 4. 

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 nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 
 

 
 –  de gemeente gaat zitten  – 
 
kyrië  
v:  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen de nood van de wereld en laten we zijn 
Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft  geen einde. 

 
smeekgebed 
v: …………… zo bidden wij  (één of meerdere keren) 
 
 
g: 
 
 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 
 
Schriftlezingen  Micha 5: 1-4a & Lucas 21: 29-33. 
 
Zingen: 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
zingen:  24: 1, 2 en 5  

1. De aarde en haar volheid zijn  
des Heren koninklijk domein,  
de wereld en die daar in wonen. 
Het land rijst uit de oceaan,  
rivieren breken zich ruim baan  
om Gods volmaakte macht te tonen 
 

2. Wie is de mens die op zal gaan  
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt,  
zijn hart en handen zuiver houdt  
van kwade trouw en valse eden. 
 

5. Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,  
aloude deur, maak wijd uw boog,  
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van ’s hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 
 

 

 –  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 de naaste als uzelf. 
g: AMEN 
 
zingen 838: 1 en 4   

1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd, 
ons aan Uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons Uw woord bewaren, 
Uw waarheid openbaren 



 
4. Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in Zijn stervensnood, 
Uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht, 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit Uw liefde leven. 

 

 –  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:  ZWO Werelddiakonaat 
 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte:  Energiekosten 
 
 
HEENZENDING EN ZEGEN 
 
 - de gemeente gaat staan – 
 
slotlied 985   

1. Heilig,  heilig,  heilig,  hemelhoog  verheven  
boven  ons  mensen: de  naam  van  God  de  Heer!  
Heilig, heilig,  heilig,  Schepper van de  wereld,  
mensen  beneden  zingen U  ter eer! 
 

2. Heilig,  heilig,  heilig,  maker van  de  sterren,  
zonnen  en  manen  en  heel  het firmament!  
Heilig, heilig,  heilig,  mateloze ruimte,  
machten en  krachten,  maak  zijn naam  bekend! 
 



 
 

3. Heilig,  heilig,  heilig,  bron  van  alle  leven,  
bloemen  en  bomen  en  al  wat adem  heeft!  
Heilig, heilig,  heilig,  Vader  van  ons  allen,  
Eerste  en Laatste,  U dankt al  wat leeft! 

 
 
 
zegen 
v:  ……………………. 
 
g: 
 
 

 
uitleidend orgelspel 


