
Orde van Dienst zondag 6 december 2020 

Voorganger:  ds. F.C. de Ronde 

Organist: mw. G. van Elsäcker 

Aanvang 9.45 uur 
 

VOOR de DIENST 
 

Orgelspel 
 

We bereiden ons in stilte voor op de dienst 
 

Woord van welkom 
 

Aansteken van de kaarsen (door de ouderling) 

Openleggen van de bijbel (door de predikant) 
 

DIENST van het VOORWOORD 
 

Groet en beginwoorden 

v.: de Heer is met u allen 

g:  ZIJN VREDE IS MET U 

v:  Onze hulp is de Naam van de Heer 

g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

Lied psalm 80 : (door de voorzangers) 

1. O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 

2. Wek op uw kracht en kom bevrijden 
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 
gedenk uw dienaar Efra‹m, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 
Herder Israëls, leid ons voort! 
 

 

Smeekgebed 

v:        zo bidden wij (één of meerdere keren) 

a zeggen: Ontferm U Heer, naar de maat van Uw Liefde! 

 Ontferm U toch met de ruimte van Uw Hart! 
 

Gloria  Lied 80 : (door de voorzangers) 

3. God der heerscharen, Here Here! 
Hoe lang zult Gij uw volk verteren? 
Gij spijzigt ons met tranenbrood, 
Gij drenkt ons hart met spot en nood; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 



7. Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat; 
een sterrenbeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 

 

DIENST van het WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Schriftlezing:  Spreuken 8 : 1–11; 22–36 

 

Lied  444  (Youtube) 

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. 
 
4   De zonne, voor wier stralen 
 het nacht'lijk duister zwicht, 
 en die zal zegepralen, 
 is Christus, 't eeuwig licht! 
 
5   Reeds daagt het in het oosten, 
 het licht schijnt overal: 
 Hij komt de volken troosten, 
 die eeuwig heersen zal. 
 

 

Uitleg en verkondiging “spelend voor zijn aangezicht” (spreuken 8 : 30 

 

Lied 466 : 1 en 2 (door de voorzangers) 

1. O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 
op aarde plant het kwaad zich voort, 
de waanzin voert het hoogste woord. 
 O kom, o kom, Emmanuel! 
 Verblijd uw volk, uw Israël! 
 

2. O kom, die Heer en meester zijt, 
verschijn ons toch in majesteit! 
Verlichte wolk en lopend vuur, 

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


zo waart Gij eens op aarde hier. 
 O kom, o kom, Emmanuël! 
 Verblijd uw volk, uw Israël! 
 

 

Geloofsbelijdenis 

v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 

 Messias Jezus de enigheid van de Here God 

 Hoor Israël. 

g: DE HEER IS ONZE GOD. 

 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 

v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 

 met geheel uw hart 

 en met geheel uw ziel 

 en met geheel uw kracht 

 en de naaste als uzelf. 

g: AMEN 
 

Lied 939  (Youtube) 

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
Stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
Leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
Verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 

2. U werd een mens, U daalde neer, 
In onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
Die ons van elke vloek bevrijdt. 
U sloeg de zonden aan het kruis 
En brengt ons bij de Vader thuis, 
Want door Uw bloed, Uw levenskracht, 
Komen wij vrij voor God te staan. 

3. Van eerste kreet tot laatste zucht, 
Leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
Niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
Bent U het doel van mijn bestaan. 

 
 

DIENST van het ANTWOORD 
 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

g:  ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 

UW NAAM WORDE GEHEILIGD 

UW KONINKRIJK KOME 

UW WIL GESCHIEDE 

https://www.youtube.com/watch?v=SuT5ohrfnys


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 

Collectedoelen 

 eerste collecte: diaconie 

 tweede collecte: pastoraat en eredienst 

 derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw  
 

Slotlied  466 : (door de voorzangers) 

6. Koning der volken, heers alom 
en, eerste van de aarde, kom! 
Gij hoeksteen, maak ons samen één, 
verzamel allen om U heen! 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
 

7. Emmanuël, bewijs uw naam! 
wees uw belofte, neem ons aan, 
zegen het volk dat vrede wil, 
maak Israël gerust en stil. 
O kom, ja, kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
 

 

Zegen 

v.:         

a.: zeggen  AMEN 
 

collecten bij de uitgang 
 

Orgelspel 


