
ORDE VAN DIENST zondag  4 december 2e Advent 
Predikant: Ds. J.N. den Toom Breda 

Organist: Rein Ros 
 

 
 
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 
 
Aanvangslied Psalm 80: 1 en5 

1. O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 

5. Waarom hebt Gij gesloopt zijn wallen 
en wordt zijn vrucht geroofd door allen ? 
Te gronde gaat uw heerlijk goed: 
het wordt door evers omgewroet 
en 't roofdier rukt de ranken neer. 
O God, machtige God, keer weer ! 
 

 
 
moment van stilte 
 
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 Psalm 80: 6 en 7 

6. Zie van uw hoge hemel neder, 
dat onze aanblik U vertedert, 
geef op uw eigen planting acht, 
de zoon die Gij hebt grootgebracht, 
brand hem niet weg in uw gericht, 
as tot as voor uw aangezicht. 



 
7. Dan zullen wij niet van U wijken, 

uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat: 
een sterrebeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 

 
–  de gemeente gaat zitten  – 

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

zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 
Smeekgebed 
 
v:…………,zo bidden wij: 
 
 
g: 
 
 
 
 
Gedicht 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 
schriftlezing  Jozua 2 
 
zingen   738: 1, 3 en 4 

1. Kom zing het lied van Eva,  
de bron vol levenskracht,  
en zing het lied van Sara  
die moeder wordt en lacht  
en zing het lied van Hanna  
die God bestormt met haar gebed  
en zing omdat Maria Gods  
woord ter wereld brengt. 

3. Kom zing het lied van Tamar  
die opkomt voor haar recht  
en zing het lied van Rachab  
en haar geloofsgevecht  
en zing met Ruth uit Moab:  
in uw gemeente ben ik thuis,  
en zing ook van Batseba  
die meebouwt aan Gods huis. 
 
 
 



 
 
 

4. Kom zing het lied van Anna  
die uitziet naar het kind  
en zing het lied van Marta  
die Jezus volgt en dient  
en zing van de Maria’s  
die steeds hem hebben bijgestaan  
en op de hemelbruiloft    
aan Jezus’ tafel gaan. 

 
 
schriftlezing  Matteüs 3: 1-12 
 
zingen   456a: 1, 5, 7 en 8 

1. Kwam van Godswege  
een man in ons bestaan, 
een stem om te getuigen 
Johannes was zijn naam. 
Man van Godswege.  
Johannes was zijn naam. 
 

5. Doper, wat moeten  
wij doen totdat Hij komt? 
"In hoop en vrees doet boete 
gelooft in zijn verbond." 
Doper wat moeten  
wij doen totdat Hij komt? 
 

7. Volk uitentreure  
gezeten in de nacht, 
Gods woord zal u gebeuren 
als gij het maar verwacht. 
't Woord zal gebeuren.  
Een kind komt in de nacht. 
 

8. Volk uitverkoren  
om in het licht te staan,  
een kind wordt u geboren. 
Messias is zijn naam.  
Kind ons geboren,  
jouw licht zal met ons gaan. 

 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
zingen   439: 1 en 2 

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. 
 

 
– 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 
 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   439: 4 

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. 

 
– 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  met gezongen Ubi Caritas, drie keer, Lied 568-A 

1. Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 

 
 eerste collecte:  Diaconie 
 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte:  Energiekosten )bij de uitgang) 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

slotlied  440: 1 en 2 
1. Ga, stillen in den lande,  

uw Koning tegemoet,  
de intocht is ophanden  
van Hem die wonderen doet.  
Gij die de Heer verwacht,  
laat ons voor alle dingen  
Hem ons hosanna zingen.  
Hij komt, Hij komt met macht. 
 

2. Vat moed, bedroefde harten,  
de Koning nadert al.  
Vergeet uw angst en smarten,  
daar Hij u helpen zal.  
Er is weer nieuwe hoop:  
Hij noemt u Zijn beminden,  
in 't Woord laat Hij Zich vinden,  
in avondmaal en doop. 
 

 
HEENZENDING EN ZEGEN 
 
v:  ……………………. 
 
g:  
 
 
orgelspel 


