
Orde van dienst Grote Kerk 
Zondag IIIe Advent  
Voorganger: ds Teunard van der Linden 
Ouderling: Annie van der Kooi-Zegel 
Lector: Jaap van der Meulen 
Organist: Otto Roelofsen 
 
VOORBEREIDING 
 
Welkom 
Zingen: Psalm 72:1 
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid  
aan ‘s konings zoon, om uwe knechten  
te richten met beleid.  
Dan ruist op alle bergen vrede,  
heil op der heuvelen top.  
Hij zal geweldenaars vertreden,  
maar armen richt hij op. 
 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Psalm 72: 6 
6. Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
 
Aansteken IIIe Adventskaars 
Doe eventjes je ogen dicht  
en tel dan maar tot drie. 
Je zult het zien:  
het wordt al licht.  
Dat heet nou liturgie! 
Wees blij omdat de Redder komt  
en zing het hoogste lied. 
Want als de Heer op aarde komt  
is Hij het die je ziet. 
 
Toelichting schikking Ie Advent 
 
Lied: Hij kwam bij ons heel gewoon 
https://youtu.be/zadugcdLBhI 
Liedtekst : 
1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
  

Refr. Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd.  
Zijn voorbeeld roept, om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
  
2. Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De man, die onze zonden droeg. 
Refr. 
  
3. Wij willen worden als Hij, 
elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
Refr. 
  

Het plakboek van Lucas 
 
Zingen (melodie Lied 444) projectlied: 
Wij bidden om verhalen 
vol hoop en goede moed. 
God laat zijn licht hier stralen, 
Hij komt ons tegemoet. 
 
Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied: 
Zo laat God van zich horen, 
want Hij vergeet ons niet. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Schiftlezing: Lucas 1:39-56 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt (2x). 
 
Verkondiging 
Orgelspel 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Antwoordlied: Lied 157a: 1 en 2 
Lofzang van Maria 
1. Mijn ziel maakt groot de Heer, 
mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien, 

https://youtu.be/zadugcdLBhI


goedgunstig aangezien; 
en deed mij grote dingen. 
 
2. Van nu aan, om wat Hij, 
de sterke deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam, 
want heilig is zijn naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen. 
 
In memoriam  
Mw G. Vellinga - Arendsen 
Mw C. Boutsma - Struiksma 
Mw. M.T. Feikema - Bambach 
 
Lied: Psalm 139:1 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
‘t ligt alles open voor uw ogen. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied 433: 1, 4 en 5 
1. Kom tot ons, de wereld wacht,  
Heiland, kom in onze nacht.  
Licht dat in de nacht begint,  
kind van God, Maria’s kind.  
 
4. Uw kribbe blinkt in de nacht  
met een ongekende pracht.  
Het geloof leeft in dat licht  
waarvoor al het duister zwicht.  
 
5. Lof zij God in ‘t hemelrijk,  
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd,  
nu en tot in eeuwigheid. 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel  
 
Collecte bij de uitgang :  
50-50 diaconie en kerk 


