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Intrede 

 

Orgelspel  

Welkom en mededelingen 

Inleiding op de dienst  

Intochtspsalm of -lied (staande)  

 

Stil gebed 

 

Groet: 

 

Bemoediging: 

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Gebed van toenadering: 

voorganger: God, om de dagen die donker zijn, 

  om de twijfels en vragen: 

gemeente: WEES HIER AANWEZIG 

voorganger: Om de dagen die voorbijgingen, 

  om de dromen die verloren raakten: 

gemeente: WEES HIER AANWEZIG 

voorganger: Om de mensen die vallen, 

  om het wachten op vrede: 

gemeente: WEES HIER AANWEZIG 

voorganger: God, om de dagen die donker zijn, 

  om het lange wachten: 
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gemeente: WEES HIER AANWEZIG.  

KOM BIJ ONS MET UW LICHT. 

HOE VER NOG IS DE NACHT? 

WIJ WACHTEN OP EEN TEKEN VAN 

LEVEN. 

voorganger:  Om de dagen die zo donker zijn.. 

gemeente: AMEN. 

(gemeente gaat zitten) 

 

 

Aansteken van de Adventskaars 

 

Kyriegebed 

voorganger: Laten we God aanroepen om ontferming  

  over de nood van de wereld. 
Gebedsintenties, waarna:  
Daarom roepen wij:  
gemeente: 

 
 

Stilte 

Adventslied: Eén of meer verzen van lied 459 



4 

 

 
2. Een koning bij de gratie Gods, 

het onrecht breekt hij en de trots 

van die grootspreken in hun waan 

en kleinen naar het leven staan. 

 

3. Hij is geen schreeuwer in de straat, 

geen holle klank, geen potentaat, 

de roep van zijn verlossend woord 

wordt in het verste land gehoord. 

 

4. Een riet dat buigt in weer en wind, 

zo is mijn knecht, een mensenkind; 

wat is geknakt, verbreekt hij niet, 

zijn adem heelt gelijk een lied. 
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6. Hij is het eerste morgenlicht, 

de blinde ziet een vergezicht, 

de dove hoort een nieuw geluid, 

de aangeklaagde gaat vrijuit. 

 

7. De vorst der vorsten is een knecht, 

de volken komen tot hun recht, 

vrijheid en vrede eren hem 

die ’t hart is van Jeruzalem. 

 
 

Dienst van het Woord 

 

Gebed van de zondag 

Eerste lezing 

Lied 
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Tweede lezing 

Lied 

Verkondiging 

Lied 

 

Gebeden en gaven 

 
Dankgebed  en voorbeden 

voorganger: Gebedsintenties, waarna: Laat ons bidden: 
gemeente: 

 
              Stil gebed en 

gemeente: 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. 
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Inzameling van de gaven (gaat in Corotijd via de busjes op 

het muurtje of digitaal). 

 

 

Zending en zegen 

Slotlied (staande) 

 

Zending en Zegen 

voorganger:  …… 
gemeente: 

 
 

Orgelspel 

 

 

Uitschakelen kerkomroep 


