
Orde van zondag 29 nov. Ie Advent  
Grote Kerk. Voorganger ds. T.G. v.d. Linden 
 
Orgelspel  
Welkom 
Aanvangslied 444:1 t/m 3 
 1. Nu daagt het in het oosten,  
 het licht schijnt overal: 
 Hij komt de volken troosten, 
 die eeuwig heersen zal. 
 
 2. De duisternis gaat wijken 
 van de eeuwenlange nacht. 
 Een nieuwe dag gaat prijken 
 met ongekende pracht. 
 
 3. Zij, die gebonden zaten 
 in schaduw van de dood, 
 van God en mens verlaten - 
 begroeten ‘t morgenrood. 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
Lied: Psalm 24:5  
 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
 aloude deur, maak wijd uw boog, 
 ruim baan voor de verheven koning. 
 Wie is die vorst zo groot in kracht? 
 Het hoofd van ‘s hemels legermacht! 
 Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 
 
Aansteken kaars 1e Advent 
 Met een kleine vlam  
 begint het grote licht.  
 De Heer komt naar ons toe.  
 Dat is een goed bericht. 
 
Projectlied, melodie Lied 767  
 1. Ik heb voor jou een goed bericht: 
 De koning komt eraan! 
 Hij brengt de vrede en het licht 
 en hij zal naast je staan. 
 
Uitleg bij de liturgische schikking 1e Advent 
 
Lied 445: 1 en 3 
 1. De nacht is haast ten einde, 
 de morgen niet meer ver. 
 Bezing nu met verblijden 
 de heldere morgenster. 
 Wie schreide in het duister 
 begroet zijn klare schijn 
 als hij met al zijn luister 
 straalt over angst en pijn. 
 
 3. Hoevele zware nachten 
 van bitterheid en pijn 
 en smartelijk verwachten 
 ons deel nog zullen zijn 
 op deze donkere aarde, 

 toch staat in stille pracht 
 de ster van Gods genade 
 aan ‘t einde van de nacht. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Antwoordlied: Lied 350: 3, 4 en 7 
3. Tot ondergang zijn wij gedoemd, als God ons niet bij 
name noemt, maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan  
door ‘t water van de doodsjordaan.  
 
4. Wij staan geschreven in zijn hand, Hij voert ons naar ‘t 
beloofde land. Als kinderen gaan wij zingend voort,  
de Vader is het die ons hoort.  
 
7. Gij heft de aarde aan het licht, door diepte heen en door 
gericht, eens zal zij bloeien als een roos,  
een dal van rozen, zondeloos!  
 
Moment met de kinderen 
Orgel: wij gaan voor even uit elkaar  
 
Groet en gebed 
 
Schriftlezing: Jesaja 63:19b-64:8 
 
Lied 437: 1, 2 en 5 
 1. Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 
 daal, Heiland, uit uw hemel neer. 
 Ruk open, rijt ze uit het slot, 
 de hemeldeuren, Zoon van God. 
 
 2. Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit, 
 daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 
 Gij wolken, breek in regens neer, 
 regen de Heiland, Israëls Heer. 
 
 5. Gij klare zon, gij schone ster, 
 door ons aanschouwd van eindloos ver, 
 o zon ga op, o zonneschijn, 
 laat ons niet in het donker zijn 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Antwoordlied: Zoals Klei In De Hand Van De Pottenbakker 
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
 Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
 Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer 
 Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
 Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer 
 Kneed mij, Here God 
 Ook als het soms wel eens pijn doet 
 Kneed mij, Here God 
 U weet precies hoe ik zijn moet 
 
 Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
 Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer 
 Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
 Zo maak Ik jou een vat tot Mjin eer 
 Kneed mij, Here God 



 'k Wil mij opnieuw aan U geven 
 Kneed mij, Here God 
 U maakt iets moois van mijn leven 
 
 Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
 Zo ben ik in Uw handen, O Heer 
 Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
 Zo maakt U mij een vat tot Uw eer 

 
Gebeden met 3x gezongen Kyrie, Lied 301g  
Stil gebed en Onze Vader 
 
Slotlied 422  
 
 1. Laat de woorden die we hoorden  
 klinken in het hart.  
 Laat ze vruchten dragen  
 alle, alle dagen  
 door uw stille kracht.  
 
 2. Laat ons weten, nooit vergeten  
 hoe U tot ons spreekt:  
 sterker dan de machten  
 zijn de zwakke krachten,  
 vuur dat U ontsteekt.  
 
 3. Laat ons hopen, 
 biddend hopen, 
 dat de liefde wint. 
 Wil geloof ons geven 
 dat door zo te leven 
 hier Gods rijk begint. 
 
Zegen 
 
orgelspel,  
collecteschalen bij de uitgang 
voor diaconie en kerk >>  50-50 


