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Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst  Wie soll ich dich empfangen, Vorspiel I - 

Ernst Pepping (1901-1981) 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Muziek tot verstilling  Rorate coeli - Jan van Lublin  

(1e helft 16e eeuw) 
 

Ondertussen worden de tafelkaarsen en de vier adventskaarsen aan 

de paaskaars ontstoken. 
 

- wij gaan staan - 
 

Groet en bemoediging 

v:  De Heer zal bij u zijn. 

g:  DE HEER ZAL U BEWAREN. 

v:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 

Gebed van toenadering  
 

Eerste lied    Psalm 80: 1, 2, 7 
 

- wij gaan zitten - 
 

Kyrie - na elke intentie -  Lied 301 a 
 

Adventslied (canon) 465 
 

Gebed van de zondag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 
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De heilige Schrift 
Projectlied advent 2019  
(melodie: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, JdH 827, EL454) 

 

4e advent 

Micha zegt: als ik door de straten loop 

is het er zo donker, maar toch heb ik hoop. 

Ik zie daar een lichtje aan de horizon 

want de Heer verlaat niet wat Hij begon! 

 

Wanneer de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen wij: 

 Heer, blijf bij ons, neem ons mee. 

 Geef uw woord, uw licht, uw zegen (2x) 

Eerste lezing    Micha 7, 1-7 en 18-20  

 

Lied      445: 1, 3, 4 

 

Tweede lezing Matteüs 1, 18-25 

 
Acclamatie op de lezingen Lied 339 g (2x) 

  

Uitleg en verkondiging 

 

Lied  512: 1, 2, 3, 4, 5 

 

 

Gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 

Collecten:  De 1e rondgang is voor Kinderen in de knel 

  De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk 

 

Muziek:  Meine Seele erhebt den Herren BWV 648 –  

Joh. Seb. Bach (1685-1650) 

 

 

De kinderen komen terug in de kerk 

 

Gebed over de gaven 
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Voorbede 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:  

Kom, Heer, en wacht niet langer.  Lied 368 a 

 
 

Stil gebed  
 

Onze Vader 

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 
 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied 444 
 

Zegen 

v: … 

allen:    Amen Lied 429 c  

 

 
 

Muziek  Wie soll ich dich empfangen, Vorspiel II - Ernst Pepping 

 

 

Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 

 

Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten. 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 

Bij deze dienst zijn o.m. betrokken: 
 

voorganger  ds. Aart Verburg   

ouderling   Dieneke van Os  

diaken    Martine Delver  

organist    Cor de Jong  

koster   Dirk Jan de Ruijter jr. 

ontvangstcommissie Juliette Dryburgh, Inge de Ruiter 

kindernevendienst Jasmijn 

crèche   Paola Rus 

 
 
 


