
Orde van Dienst zondag 20 december 2020 

Voorganger: Prof. F. van den Brande uit Kalmthout 

Organist: dhr. Piet den Ouden 

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  441 : 1, 4 en 5  (door de voorzangers) 

1. Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, vervult ook mij met gloed! 

O Jezus, licht der wereld, verlicht mij, dat ik weet 

waarmee ik U moet eren. U waardig welkom heet. 

 

4. Van boeien die mij bonden ben ik door U bevrijd.  

U redt mij ongeschonden uit alle haat en nijd.  

U houdt mij hoog in ere. Daarbij valt in het niet  

wat alle goud ter wereld aan aardse rijkdom biedt. 

 

5. Niets dreef U uit den hoge naar wat wij mensen zijn, 

dan liefde, louter liefde. U ziet de schuld en pijn, 

waarmee wij allen falen, maar houdt die grote last, 

de wereld met haar kwalen, in uw erbarmen vast.   

 
 

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! 
 

DIENST van het WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 



 

Schriftlezingen: 2 Samuël 7 : 4 – 16; 

  Lucas 1 : 26 – 38 
 

Lied 464 : 2, 3, 4 en 5 (Youtube) 

2. Soms staat de hemel op een kier: 
een bode van de Heer komt hier 
verrast ons met een blij bericht, 
en zet de aarde in het licht! 
 

3. Een engel spreekt een meisje aan,  
hij groet haar, noemt haar bij haar naam:  
God kiest jou als zijn liefste uit,  
voor Hem ben jij de ware bruid! 
 

4. De hemel spreekt, Maria hoort,  
zij geeft zich over aan dat woord.  
Daarom zal zij de moeder zijn  
van Gods geheim, een kindje klein! 
 

5. Maria wordt verheugd begroet  
als zij Elisabeth ontmoet.  
Want blij verwachten zij het kind  
waarin God zelf behagen vindt 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Lied 132 : 1, 2, 6 en 10  (door de voorzangers) 

1. Heer, denk aan David en zijn eed. 

Eens riep hij de geduchte naam 

van Jakobs sterke helper aan, 

gedenk aan David en het leed 

dat hij voor U heeft uitgestaan. 

 

2. Geen vrede kwam den koning toe, 

geen woning ter verlustiging, 

geen plek waar hij ter ruste ging, 

zolang zijn Heer geen vaste voet 

op aarde had, geen vestiging. 

 

6. Sta op, o Heer, ga ons vooraan 

tot waar uw voet een voetbank vond, 

Gij en de ark van uw verbond. 

Laat hier uw priesters voor U staan 

en hoor het loflied uit hun mond. 

 

10. Daar staat de troon al opgericht, 

daar zetelt de gezalfde Zoon, 

in Davids stad, op Davids troon, 

al wie Hem haatten schamen zich 

en bloeien zal zijn koningskroon!" 



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 437 : 1, 2, 3 en 4 (Youtube) 

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. Dauwt, hemelen, schenkt u maatloos uit, 

daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 

Gij wolken, breek in regens neer, 

regen de Heiland, Israëls Heer. 

 

3. Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 

dat berg en dal van lente lacht. 

O aarde, wek die roze rood, 

ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 

 

4. Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost, 

die wij verbeiden onverpoosd? 

O daal toch uit uw hoog paleis 

in ons verloren paradijs. 

 
 

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 

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: ZWO 

 tweede collecte: pastoraat en eredienst 

 derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw  
 

Slotlied 473  (door de voorzangers) 

1. Er is een roos ontloken 

uit barre wintergrond, 

zoals er was gesproken 

door der profeten mond. 

En Davids oud geslacht 

is weer opnieuw gaan bloeien 

in 't midden van de nacht. 

 

2. Die roos van ons verlangen, 

dat uitverkoren zaad, 

is door een maagd ontvangen 

Uit Gods verborgen raad. 

Maria was bereid, 

toen Gabriël haar groette 

in 't midden van de tijd. 

 

3. Die bloem van Gods behagen 

heeft, naar Jesaja sprak, 

de winterkou verdragen 

als allerdorste tak.. 

O roos als bloed zo rood, 

God komt zijn volk bezoeken 

in 't midden van de dood. 

 

 
 

Zegen 

v.:         

a.: zeggen  AMEN 

 

 

Collecten: via bankrekeningnr. NL09 INGB 0005 6285 74 
 

 

Orgelspel 

 

 


