
 
 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 

Zondag 1 december 2019 
 

 
 

Eerste zondag van Advent 
 
 
 
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, organist Anton Pauw, ouderling 
Barbara van de Pol, diaken Niek Rooseboom 
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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in deze gemeente.  

Bij de symbolische bloemschikking: 
In de schriftlezing uit Genesis horen we over Juda. Voor hem zullen 
vijanden en zijn broers zich buigen. Dit is verbeeld in gebogen 
takken. Juda, genoemd als een leeuw, is gesymboliseerd   
in Leeuwenbekjes. Verder worden takken van druiven en wingerd 
genoemd, deze zijn verwerkt in het boeket. 
 
 

 

VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van die God 

die sprak “er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:   DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT 

AMEN 

Gebed van toenadering 
Voorganger: .....  

 eeuwige God, wees ons genadig 
Allen: EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 

 
Zingen: lied 440 ‘Ga, stillen in den lande’ 1 en 2    
   
         We gaan zitten 
 
De eerste adventskaars wordt ontstoken 
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Gebed om ontferming 
 
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld … 
 
Lied met de kinderen: projectlied ‘Kom volg de ster’ melodie: the first 
Noël. 

 
 
Moment met de kinderen 
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst 
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HET WOORD 
 

Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
 

We zingen als gebed bij de opening van de Schrift een introïtusantifoon: 
lied 432a, de eerste keer door voorganger daarna door allen, aansluitend 
zingen wij lied/psalm 25: 1 en 2, we sluiten de psalm af met nogmaals lied 
432a door allen. 
 

 
 
Lezing: Genesis 49: 8-12 
Juda, jou zullen je broers bejubelen, 
voor jou buigt de vijand de nek, 
voor jou zullen mijn zonen zich buigen. 
Sterk als een jonge leeuw ben jij, 
je verovert je prooi, mijn zoon, 
en keert naar je leger terug. 
Juda gaat liggen als een leeuw, 
vol majesteit vlijt hij zich neer – 
wie zou hem durven wekken? 
In Juda’s handen zal de scepter blijven, 
tussen zijn voeten de heersersstaf, 
totdat hij komt die er recht op heeft, 
die alle volken zullen dienen. 
Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel, 
aan een wingerd het jong van zijn ezelin, 
in wijn wast hij zijn gewaad, 
in druivenbloed zijn bovenkleed. 
Zijn ogen fonkelen door de wijn, 
zijn tanden zijn wit van de melk. 
 
Zingen: lied 439: 1 en 2 ‘Verwacht de komst des Heren’ 
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Lezing: Mattheus 11: 2-11 
Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, 
stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: ‘Bent u 
degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus 
antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen 
weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden 
gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan 
armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan 
mij geen aanstoot neemt.’ 
Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te 
spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven 
van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk 
gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. 
Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, 
en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: 
“Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” Ik 
verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand 
opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk 
van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. 
 
Zingen: lied 463 in wisselzang. ‘Licht in onze ogen’ Vers 1 en 8 allen, 2, 4, 
6 door vrouwen, 3, 5 en 7 door mannen.  
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: lied 442 ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN  
  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
De voorbeden worden steeds besloten met: zo bidden wij U samen:  

 
Allen:  
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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. 
Mededelingen en bloemengroet 
Inzameling van de gaven 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Volg de 
aanwijzingen van de app en haal uw telefoon langs de metalenknop op de collectezak.  

 
1e Diaconie (1e advent) 
In de maand december, de adventstijd, zal de diaconie een aantal keren uw gaven 
vragen voor het meehelpen het kerstfeest voor zoveel mogelijk mensen feestelijk te 
maken. Vandaag vragen wij uw bijdrage om alle mensen die financiële hulp krijgen 
van de diaconie en het noodfonds van de kerken met kerst iets extra te geven. Met 
die kerstbijdrage kunnen zij dan ook de kerst feestelijk maken. 
Laat uw hart spreken en geef deze mensen ook een hartverwarmend Kerstfeest. 
2e Kerk (Missionair Werk en Kerkgroei) 
Onze kerken lopen leeg en daar kunnen we somber over zijn. Maar we kunnen ook 
iets gaan doen! Zoals andere vormen en manieren bedenken om het Evangelie 
door te geven aan de mensen van vandaag. De Protestantse Kerk wil de komende 
jaren op honderd plekken in Nederland nieuwe vormen van gemeenschap en kerk-
zijn realiseren. Eén van deze plekken kennen wij: het werkterrein van stadsdominee 
Tom de Haan. Tijdens culturele of maatschappelijke bijeenkomsten, op het net en 
gewoon op straat: ds. De Haan zoekt naar nieuwe wegen en eigentijdse taal om 
cultuur en de boodschap van Christus met elkaar te confronteren. Met uw bijdrage 
maakt u zijn werk mogelijk!  

 
Slotlied: lied 695 ‘Heer raak mij aan met uw adem’ 

 

Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
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Mededelingen 

 
Afscheid Nadia Kroon 
Komende 8 december zullen wij als gemeente afscheid nemen van pastor 
Nadia Kroon. In de dienst krijgt u allen de gelegenheid om Nadia een goede 
wens of zegenbede mee te geven voor haar nieuwe werk als coördinator 
van het inloophuis in Soest. U kunt deze wens of bede tijdens de dienst op 
papier zetten en in de daarvoor bestemde derde collectezak doen. Na de 
dienst is er gelegenheid om tijdens een informele receptie persoonlijk 
afscheid te nemen van Nadia.  
 
Vanuit de Algemene Kerkenraad 
De Algemene Kerkenraad heeft op 28 november jl. de begrotingen van de 
Diaconie en het College van Kerkrentmeesters voorlopig vastgesteld. De 
begrotingen zijn inmiddels op de websites van de PGH gepubliceerd en 
liggen op de leestafels van de kerkgebouwen, op het kerkelijk bureau en op 
het bureau van de Diaconie vanaf vandaag tot en met 9 december a.s. voor 
de leden van de gemeente ter inzage. Eventuele opmerkingen over de 
begrotingen kunnen gemeenteleden uiterlijk op 10 december kenbaar 
maken aan de scriba van de AK (Pieter Dijkstra) pdijkstra11@gmail.com 
Na kennisneming van de opmerkingen zal de AK een definitief besluit 
nemen over de begrotingen. 
 
Broodbankactie 
Tijdens de broodbankactie op 7 en14 december kunt u iets ervaren over de 
zorg voor de mens en de aarde, ons gemeenschappelijk Huis. Een aantal 
organisaties laat zien wat we daadwerkelijk - soms in het klein - kunnen 
doen om de aarde te bewaren. Zoals het hergebruik van goederen, de 
kinderkleding-kringloop, maar ook eerlijke groenteteelt en ideeën om het 
gebruik van plastic zakken te verminderen. Dus kom naar de 
belevingsmarkt vanaf 13.00u ’s middags in de Bavo en koop tegelijk een 
broodbankactie-broodje, dat dit jaar verpakt is in een papieren zak. 


