
 

Orde van dienst 

voor de viering van  

27 november 2022  in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

1e Zondag van Advent 

 

Kleur: paars 
 

 

Voorganger:         Aad van Endhoven 

Organist: 

Lector:                   

Edwin Vooijs 

Javed Paul 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium over Lied 433 

- Welkom door de ambtsdrager 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, U die machthebbers klein maakt  

 en gevangenen wegleidt uit het slavenhuis - 

G: groei als een twijgje uit dor hout, 

 bloei als een nieuw begin uit  

verschroeide aarde. 

V: Doe op ons rusten uw Geest van liefde en  

waarheid 

G: die onze monden opent tegen alles wat de  

aarde bedreigt. 

V: Houd levend in ons de droom dat ooit de  

tijd komt 

 dat zich zullen verzoenen wie nu nog  

tegenover elkaar staan. 

G: Dat we de hoop niet verliezen op een  

klein begin van vrede, 

V: zo teer als een vlam, zo kwetsbaar als een  

kind. 

G: God, houd levend in ons die droom 

 en verhaast de dag dat het zo zal zijn.  

Amen. 

  

- Intochtslied: Laat ons bidden uit gemis:  

1 solo, 2, 3, 7 en 10 allen 

 

 
 

2. Laat ons bidden voor het kind 

dat zijn leven pas begint; 

voor de kind'ren aller landen 

van wie God de namen weet, 

dat hun toekomst niet zal stranden 

op de klip die oorlog heet. 

 

3. Voor de zieke man of vrouw 

die verlangt naar onze trouw; 

voor wie eenzaam is gebleven 

of wie eenzaam is gemaakt, 

dat zij met de kus des vredes 

heden worden aangeraakt. 

 

7. Voor wie angstig en beducht 

voor zijn leven is gevlucht, 

en een vreemdeling moet wezen, 

tegen haat en nijd bestand, 

dat het heimwee zal genezen 

naar zijn lief geboorteland. 

 

10. Here, sluit Uw oren niet 

Voor dit kleine mensenlied. 

Gij kent al die duizendtallen 

die het zingen wordt belet. 

Heer, erbarm U over allen. 

Heer, verhoor ons smeekgebed. 

 
(t. Joke Ribbers, m. Willem Vogel; Tussentijds 16) 
 

  (allen gaan zitten) 

 

- Aansteken adventskaars 

 

- Kyriëgebed: 

V:  Zolang er één knop aan een bloem 

 nog hoop op bloeien levend houdt, 

 snij die niet af maar wacht 

G: - Schep toekomst, maak ons nieuw. 

 

V: Zolang er aan een dorre stam  

 nog maar één groene twijg ontspruit, 

 snoei die niet weg maar wacht 

G: - Schep toekomst, maak ons nieuw. 



 

V: Zo lang nog één mens in een stad 

 op zoek is naar gerechtigheid, 

 verwoest haar niet maar wacht 

G: - Schep toekomst, maak ons nieuw. 

 

V: Zolang er nog één mens wakker blijft, 

 niet overmand wordt door haat, 

 verwerp ons niet maar wacht 

G: - Schep toekomst, maak ons nieuw. 

 

V: Zolang de hoop op vrede leeft, 

 ook tegen beter weten in, 

 blus haar niet uit maar wacht 

G: - Schep toekomst, maak ons nieuw! 
 

- Zingen:  Lied 919: 1 en 3 

 

Waar we anders gloria zingen zijn we nu 

enkele ogenblikken stil…   

 

De Heilige Schrift 

 

- Gebed bij de opening van de Schrift 

 

- Kinderen en tieners gaan naar hun eigen dienst 

 

- Schriftlezing: Jesaja 2:1-5 

 

De dag van de HEER 
1  Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van 

Amos; het visioen dat hij zag over Juda en 

Jeruzalem. 

 
2  Eens komt de dag 

dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast 

zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan 

alle bergen. 

Alle volken zullen daar samenstromen, 
3  machtige naties zullen zeggen: 

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 

naar de tempel van Jakobs God. 

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 

en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
4  Hij zal rechtspreken tussen de volken, 

over machtige naties een oordeel vellen. 

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 

en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een 

ander volk, geen mens zal nog de wapens leren 

hanteren. 
5 Nakomelingen van Jakob, kom mee, 

laten wij leven in het licht van de HEER. 

 

- Zingen:  Psalm 122: 1 en 3  

 

- Schriftlezing: Matteüs 24:32-44 

 
32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn 

takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de 

zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook 

weten, wanneer je dat alles ziet, dat Hij in 

aantocht is en heel dichtbij. 34 Ik verzeker jullie: 

deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn 

wanneer al die dingen gebeuren. 35 Hemel en 

aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden 

verdwijnen nooit. 
36  Niemand weet wanneer die dag en dat moment 

zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de 

Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37   Zoals het 

was in de dagen van Noach, zo zal het zijn 

wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men 

in de dagen voor de vloed at en dronk, trouwde en 

uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de ark 

binnenging, 39  en niemand wist wat er gebeuren 

zou, totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, 

zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon 

komt. 40  Dan zullen er twee op het land aan het 

werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen 

en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen 

die met de molensteen aan het malen zijn, zal de 

ene worden meegenomen en de andere 

achtergelaten. 42   Wees dus waakzaam, want 

jullie weten niet op welke dag jullie Heer 

komt. 43  Besef wel: als de heer des huizes had 

geweten in welk deel van de nacht de dief zou 

komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in 

zijn huis hebben laten inbreken. 44  Daarom 

moeten ook jullie klaarstaan, want de 

Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het 

niet verwacht. 

 

- Zingen:  Lied 466: 1, 3 en 5 

 

 



- Uitleg en verkondiging 

 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen:  Lied 463: 1, 2, 3, 4 en 8 

 

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 

 

- Kinderen komen terug uit de nevendienst 

 

- Voorbede, met gezongen responsie 

 

 

 

- Stil gebed   

 

- Onze Vader 

 

Zending en Zegen  

 

(allen gaan staan) 

 

- Zingen:  Lied 452 

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

- Orgelpostludium over Lied 437 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


