
 
 

 

Orde van Dienst – Zondag 27 november 2021 – 1e advent 

Voorganger: ds. Gerbrand Molenaar  

Organist: Tae-Young Kim 

Ouderling van dienst: Aart Noordzij 

Koster, Beeld & Geluid: Michael Mambote  en Wim Knabe 

Thema: Tel jij mee? 

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 

 

Aanvangslied: Psalm 107: 1 en 9 

 

1. Gods goedheid houdt ons staande 

zolang de wereld staat! 

Houdt dan de lofzang gaande 

voor God die leven laat. 

Al wie, door Hem bevrijd 

uit ongastvrije streken, 

naar huis werd heengeleid, 

zal van zijn liefde spreken. 

 

9. Waarom sluit gij uw ogen? 

Zijn licht ontsteekt het licht, 

zijn geest komt aangevlogen, 

verheft uw aangezicht! 

Dankt dan den Heer als gij 

de doodsnacht zijt ontvloden- 

de schemer gaat voorbij, 

de morgen is ontboden. 

 

Stilte 

 

Bemoediging en groet  

 

Zingen: Lied 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. 

Woorden ten leven uit Micha 6 

 

Zingen: Lied 439: 3 en 4  
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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 heil'ge 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. 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Kindermoment: Adventsproject ‘Tel je mee?’ 

 

Projectlied: Jij telt mee  

 

(Refrein:)  

Jij telt mee,  

jij telt mee.  

En God kan heel goed tellen,  

daarvan heb je geen idee.  

Jij telt mee,  

jij telt mee.  

O ja, echt waar  

ook al had je geen idee!  

 

Heb je dat nou ook,  

dan voel je je wat klein.  

Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn  

Ze krijgen veel applaus,  

likes en heel veel fans.  

Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent.  

 

Maar God die draait dat om  

Hij werd Zelf heel klein.  

Hij verliet de hemel  

om dicht bij jou te zijn  

En Hij zegt tegen jou:  

Kom maar dicht bij mij,  

want jij, je hoort erbij  

 

Schriftlezing: Lukas : 1-5 
 

1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 

moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind 

van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder 

naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5Ook Jozef ging op weg om zich te laten 

inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van 



de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, 

aangezien hij van David afstamde. 

 

Schriftlezing: Micha 5: 1-4 
 

1Uit jou, Betlehem in Efrata, 

te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, 

uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. 

Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, 

in de dagen van weleer. 
2Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, 

worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. 

Daarna zullen wie er nog over zijn 

terugkeren naar de andere Israëlieten. 
3Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, 

bekleed met de macht van de HEER, zijn God, 

met de majesteit van diens verheven naam. 

Zij zullen veilig wonen, 

want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 
4en hij brengt vrede. 

 

Zingen: lied 498: 1 en 3 

 

1. Betlehem, o uitverkoren  

stad in ’t veld van Efrata, 

in u is een vorst geboren  

als een nieuwe Jozua. 

Koning Jezus, gloria,  

Zoon van God, halleluja. 

 

3. Heft uw hoofden, kleine mensen,  

als uw nieuwe koning komt. 

Hij doorbreekt de oude grenzen,  

Hij maakt recht wat is gekromd. 

Koning Jezus, gloria,  

Zoon van God, halleluja. 

Uitleg en verkondiging 

 

We luisteren naar: Kom tot ons, Heer (Sela) 

 

1. Lof zij Christus, hoog verheven, 

God uit God en licht uit licht; 

schepper van het goede leven, 

die uit God geboren is. 

  

2. Lof zij Christus, Heer der heren, 

vredevorst die vrede sticht; 

Davids Zoon, die wij vereren, 

licht dat ieder mens verlicht. 

Refr.:  Jezus, de wereld wacht 

op de eerste nieuwe dag. 

Daal hier op aarde neer;  

kom tot ons, Heer.  

  

3. Heer, geef wereldwijd uw vrede. 

Kom tot ons, de wereld wacht. 

Hoor ons bidden hier beneden 

om uw vrede in ons hart. 



 

Dank- en voorbede 

 

Aankondiging van de collectes 

 

Zingen: Lied 444: 1 t/m 4 

 

1. Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

2. De duistenis 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 nachtlijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, 't eeuwig licht! 

Heenzending en zegen 

 

 

 

Hebt u n.a.v. deze dienst behoefte aan gesprek of gebed, spreek dan gerust de 

voorganger of de ouderling van dienst aan. Er zijn ook mensen van het gebedsteam 

aanwezig die met/voor je willen bidden. U kunt ook later bellen of mailen met de 

dominee: 06-13831450 / molenaargt@gmail.com 

 

 

Collecten: Bij de uitgang staan twee collecteschalen 

1e collecte: voor het werk in en rondom De Bron 

2e collecte: Kerk in Actie - Moldavië - kerken geven kinderen een toekomst. 

 

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn 

naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen 

het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken 

en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en 

een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een 

liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van 

hun leven meenemen. Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in 

Actie o.v.v. collecte advent 

mailto:molenaargt@gmail.com

