
Orde van dienst zondagmorgen 12 december 2021 – ds. Agnes Gooijer  
3e zondag van de Advent 
Met medewerking van De Hoeksteenband 
 
 
Pianospel 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen  
 
We gaan staan 
 
Zingen: Longing for light, we wait in darkness, NLB 1005: 1, 4 en 5 
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
G: en niet laat varen de werken van Zijn handen.  
 
V: Genade zij jullie en vrede  
     van God, onze Vader, 
     en van Jezus Christus, onze Heer. 
G: Amen. 
 
We gaan zitten 
 
Drempelgebed 
 
Inleidend woord 
 
Luisterlied: Maria, had je door 
Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water? 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken? 
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou? 
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou. 
  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen? 
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen? 
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt? 
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat. 
  
Kon je het al zien? 
  
De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op. 
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God! 
  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen? 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen? 
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God? 
De baby in je armen is waarlijk God met ons. 
 



Gebed om ontferming 
 
Zingen glorialied: Licht van de wereld 
Licht van de wereld 
U scheen in mijn duisternis, 
nu mag ik zien wie U bent. 
 
Liefde die maakt 
dat ik U wil kennen, Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik herkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig 
U bent zo geweldig goed voor mij! 
 
Hemelse Heer,  
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen, 
legde Uw heerlijkheid af. 
 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik herkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig 
U bent zo geweldig goed voor mij! 
 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. (3x) 
 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik herkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig 
U bent zo geweldig goed voor mij! 
 
Adventsproject kindernevendienst 
Iemand van de leiding van de kindernevendienst vertelt het e.e.a., plakt een puzzelstuk op 
de plaat en het projectlied wordt afgespeeld.  
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Groet 
V: De Heer zij met u. 
G: Ook met u zij de Heer. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 



Schriftlezing: Lucas 3:7-18 (NBV) 
 
Zingen: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen, NLB 442: 1 en 2 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Verwacht de komst des Heren, NLB 439: 1, 2, 3 en 4 
NB het 2e couplet wordt door de zangeressen van de band gezongen, de andere coupletten 
zingen we samen. 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Gelegenheid de jongste kinderen uit de crèche te halen 
 
Aandacht voor de collectes 
1. eigen gemeente 
2. diaconie 
 
Zingen slotlied: Een toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
Heenzending en zegen 
 
G: Amen, amen, amen. 
 
Luisterlied: Be born in me 
Everything inside me cries for order 
Everything inside me wants to hide 
Is this shadow an angel or a warrior? 
If God is pleased with me, why I am I so terrified? 



Someone tell me I am only dreaming 
Somehow help me see with Heaven's eyes 
And before my head agrees, my heart is on it's knees. 
Holy is He. Blessed am I. 
 
Be born in me. Be born in me. 
Trembling heart, somehow I believe 
that You chose me 
I'll hold you in the beginning, 
You will hold me in the end 
 
Every moment in the middle, 
make my heart your Bethlehem 
Be born in me 
All this time we've waited for the promise 
 
All this time You've waited for my arms 
Did You wrap yourself inside the unexpected 
So we might know that Love would go that far? 
Be born in me, be born in me 
Trembling heart, somehow I believe 
 
that You chose me 
I'll hold you in the beginning, 
You will hold me in the end 
Every moment in the middle, 
make my heart your Bethlehem 
Be born in me 
 
I am not brave 
I'll never be 
The only thing my heart can offer is a vacancy 
I'm just a girl 
Nothing more 
But I am willing, I am Yours 
Be born in me, be born in me 
I'll hold you in the beginning, 
You will hold me in the end 
Every moment in the middle, 
make my heart your Bethlehem 
Be born in me 


