
Orde van dienst zondag 19 december 2021 – PG Hoeksteen – Schoonhoven – 10:00 uur 

Voorganger: ds. Rob Maas (predikant te Lekkerkerk) 

 

Muziek 

 

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst) 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Zingen: NLB 84: 1 en 3

 

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, 

 in gemeenschap met de Heilige Geest. 

G: Amen. 

 

Drempelgebed 

 

Inleidend woord 

 

Luisteren naar gezongen gebed om ontferming – Opwekking 805 – Maak ons hart onrustig 

via YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=m0zC6iTColU) 

 

1 Maak ons hart onrustig, God,  

dat het ontevreden klopt 

als we mooie leugens horen 

en gemakkelijke woorden!  

Maak ons hart onrustig, God. 

2 Stort in ons uw tranen uit. 

Mensen worden uitgebuit, 

weggeschopt en opgesloten.  

Zegen hen als wij hen troosten.  

Stort in ons uw tranen uit.

3 Steek in ons uw woede aan 

om het onrecht te weerstaan!  

Geef ons moed om op te treden.  

Laat ons vechten voor de vrede.  

Steek in ons uw woede aan. 

4 Laat ons dwaas en koppig zijn.  

Laat ons doorgaan tot het eind.  

Gaat het onze kracht te boven, 

laat ons dan in u geloven. 

Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk  

tot in alle eeuwigheid. 

 

Adventsproject kindernevendienst 'Tel je mee?' door leiding kindernevendienst 

Vandaag over Jesaja 53:1-6 | Gods dienaar die door niemand werd gezien 

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Zingen: NLB 463: 1, 2, 3, 4, en 5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m0zC6iTColU


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 

 

Lezing Profeten,  Micha 5: 1-4a 

Vers 1 t/m 4a de woorden: en hij brengt vrede. 

 

Zingen: NLB 498: 1 en 4

 

Evangelielezing: Lucas 1: 39-45 

 

Luisteren naar Magnificat door Sela 

via YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=rN6HRrcDri8) 

 

1 Met heel mijn ziel prijs ik de Heer, 

met al mijn adem dank ik God. 

Hij dacht aan mij, richtte mij op. 

De mensen prijzen mij gelukkig. 

Maak groot de Heer prijs hem, 

heilig is zijn naam. 

Maak groot de Heer prijs hem, 

heilig is zijn naam.

2 Barmhartig is Hij altijd weer, 

voor wie hem volgen en hem dienen. 

Hij heeft getoond hoe sterk Hij is; 

hoogmoedigen heeft Hij verslagen. 

3 Voor machtigen is er geen plaats; 

Hij heeft hen van hun troon gestoten. 

De kleine mensen maakt Hij groot; 

Hij zet ze op een voetstuk neer.

4 De rijke mensen stuurt Hij weg, 

met lege handen naar hun huis terug. 

De hongerigen geeft Hij veel; 

Hij overlaadt hen met het beste. 

Maak groot de Heer prijs hem, 

heilig is zijn naam. 

Maak groot de Heer prijs hem, 

heilig is zijn naam.

5 Hij neemt het op voor Israël, 

komt alles na wat Hij hen heeft beloofd. 

Bewijst zo zijn barmhartigheid, 

zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid. 

Maak groot de Heer prijs hem, 

heilig is zijn naam. 

Maak groot de Heer prijs hem, 

heilig is zijn naam.

 

Verkondiging 

 

Zingen: NLB 838: 1 en 2

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Aandacht voor de collectes 

 

Zingen: NLB 473: 1 en 2

 

Heenzending en zegen 

G: Amen, amen, amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=rN6HRrcDri8

