
 

Orde van dienst 

voor de viering van  

28 november 2021 in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

Ad te, Domine, levavi 

Tot U heb ik opgeheven 
 

 

Kleur: paars  
 

Voorganger: Jan Prij 

Organist: 

Lector:                   

Edwin Vooijs 

Geke Westera 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium Nun komm, der Heiden Heiland  

 J.S. Bach (BWV 659) 

- Welkom door de ouderling van dienst 

 

Intrede 

(allen gaan staan) 

 

-  Stil gebed 

 

-  Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

-  Gebed van toenadering 

V: God, om de dagen die donker zijn, 

 om de twijfels en vragen: 

G: Wees hier aanwezig. 

V: Om de dagen die voorbijgingen, 

 om de dromen die verloren raakten: 

G: Wees hier aanwezig. 

V: Om de mensen die vallen, 

 om het wachten op vrede: 

G: Wees hier aanwezig. 

V: God, om de dagen die donker zijn, 

 om het lange wachten: 

G: Wees hier aanwezig. 

Kom bij ons met Uw licht. 

Hoe ver nog is de nacht? 

Wij wachten op een teken van leven. 

V: Om de dagen die zo donker zijn. 

G: Amen. 
 

- Lied in de Advent: Lied 463: 1, 2, 5 en 8 

   

 (allen gaan zitten) 

 

- Aansteken van de Adventskaars(en) 

- Kyrië-gebed  

 

De Heilige Schrift 

 

- Gebed bij de opening van de Schrift  

 

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

- Schriftlezing:  Zacharia 14:4-9  

 
4Die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg planten, 

ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in 

tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het 

noorden en de andere naar het zuiden, zodat er 

een breed dal ontstaat van oost naar west. 5Jullie 

zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee 

bergketens dat zich zal uitstrekken tot aan Asel, 

zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de 

tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En 

de HEER, mijn God, zal verschijnen met alle 

hemelingen. 6Op die dag zal er geen licht zijn; de 

hemellichamen verliezen hun glans. 7Op die ene 

dag, die alleen de HEER kent, zal er geen 

onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen 

het vallen van de avond zal er weer licht 

gloren. 8Als die dag aanbreekt, zal er in Jeruzalem 

helder water ontspringen: de ene helft zal in het 

oosten in zee uitmonden en de andere helft in het 

westen, zowel in de zomer als in de winter. 9En 

de HEER zal koning worden over de hele aarde. 

Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de 

enige naam.  

 

- Zingen:  Lied 451: 1, 2 en 3  

 

- Schriftlezing: Lucas 21:25-31 

 
25Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de 

maan en de sterren, en op aarde zullen de volken 

sidderen van angst voor het gebulder en het 

geweld van de zee; 26de mensen zullen bezwijken 

van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, 

want de hemelse machten zullen 

wankelen. 27Maar dan zullen ze op een wolk de 

Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en 

grote luister. 28Wanneer dat alles staat te 

gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want 

jullie verlossing is nabij!’ 



29Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de 

vijgenboom en al de andere bomen. 30Als je ziet 

dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht 

is. 31Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die 

dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God 

nabij is.  

 

- Zingen:   Lied 462: 1, 2, 3 en 4 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen:  Lied 695: 1, 2 en 5 

 

Gaven en Gebeden  

 

- Inzameling van de gaven  

  (digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   

  Rekeningnummer Kerk: 

  NL61 INGB 0000 0188 07 

  Rekeningnummer Diaconie: 

  NL26 INGB 0000 1523 27 

 

- Voorbede, met gezongen responsie  

 
 

- Stilgebed   

 

- Onze Vader 

 

Zending en Zegen  

 

- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

(allen gaan staan) 

 

- Slotlied:  Lied 447 

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

- Orgelpostludium over Lied 433 

 

 

 


