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                 Orde van dienst  
op 12 december 2021 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: ds. de Boer, Groningen 

Organist: Freek Reitsema 
Lector: Uke Osinga 

Thema: derde zondag van advent – zondag GAUDETE – verheugt u 

   
  
- Zingen voorafgaande aan de dienst: Lied 442, beide verzen 

 
1.   Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 
5.   Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
- DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
- Woord van welkom en afkondigingen 

 

- Aanvangslied: Psalm 85: 1 en 2 
    

1.   Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 
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2.   Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, 
verbergt Gij steeds uw goddelijk aangezicht? 
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer 
opdat het zich in U verblijde, Heer? 
Toon ons uw heil en goedertierenheid: 
ik ben o God tot luisteren bereid. 
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt, 
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt. 
 
 

- Votum:  
     Vg: Wij zijn hier samengekomen in de Naam van de Vader,  

 de Zoon en de heilige Geest 
- Groet:   

     Vg:  De Heer zij met u! 
       GM: OOK MET U ZIJ DE HEER  
 

- Bemoediging:  
Vg:  Helpen doet de Heer onze God 
GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg:  Die trouw blijft over grenzen heen 
GM: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS 
 

- Drempelgebed 
 

- Afsluitend zingen: Psalm 85: 3 en 4   (hierna gaan allen zitten) 
 

3.  Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn goed. 
 

4.  Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 

- Uitleg van de bloemschikking 
 

- Adventsproject Kindernevendienst 
gedicht en de derde adventskaars word aangestoken  

 gesprek met kinderen; projectlied en podcast, daarna gaan ze naar de 
kinderdienst 
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- Kyriëgebed 
Vg:  …… bidden wij allen samen: 
GM: HEER, ONTFERM U! 
 

- In de adventstijd geen gloria, maar een smeeklied: Lied 462: 1, 2 en 6 
 

1.   Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen 
levenslang gebroken zijn? 

 
2. Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 

6. Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 
 

- DIENST VAN HET WOORD 
 

- Gebed 
 

- OT – Bijbellezing : Sefanja 3: 14 t/m 20 
 

3 14Jubel, vrouwe Sion, 
zing van vreugde, Israël, 
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! 
15De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan 
en je vijand verdreven. 
De HEER, de koning van Israël, is in je midden, 
je hebt geen kwaad meer te vrezen. 
16Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: 
‘Wees niet bang, Sion! 
Laat de moed niet zinken!’ 
17De HEER, je God, zal in je midden zijn, 
hij is de held die je bevrijdt. 
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, 
in zijn liefde zal hij zwijgen, 
in zijn vreugde zal hij over je jubelen. 
18Alle treurenden zal ik bijeenbrengen, 
verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. 
Hun vernedering drukte zwaar op de stad. 
19In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers, 
de kreupelen zal ik redden, 
de verstrooiden bijeenbrengen. 
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En hen die in de hele wereld werden veracht 
zal ik met eer en roem overladen. 
20In die tijd breng ik jullie terug. 
Ik zal jullie verzamelen, 
je zult met eer en roem overladen worden 
door alle volken op aarde. 
Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer 
– zegt de HEER. 
 

- Zingen Lied 550, alle verzen 
 

1.   Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen, 
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden 
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig 
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, 
de Heer heeft het heden gezegd. 
 

2.   Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Hij zal u regeren 
met God en met ere. 
De wagens, de paarden, 
de wapens, de zwaarden, 
krijgszuchtige plannen, 
Hij zal ze verbannen, 
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, 
het is van tevoren voorzegd. 
 

3.   Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Zijn daden, zij zullen 
de aarde vervullen, 
voor jood en voor heiden 
door dood en door lijden 
draagt Hij met zich mede 
de blijdschap, de vrede, 
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 
zo brengt Hij het leven terecht. 
 

- NT – Bijbellezing : Lucas 1: 39 t/m 55 
 

1 39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in 
Juda, 40waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen 
Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd 
vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle 
vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder 
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van mijn Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van 
vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van 
de Heer in vervulling zullen gaan.’ 
46Maria zei: 
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
47mijn hart juicht om God, mijn redder: 
48hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. 
50Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 
voor al wie hem vereert. 
51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
52heersers stoot hij van hun troon 
en wie gering is geeft hij aanzien. 
53Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 
maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
hij herinnert zich zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, 
tot in eeuwigheid. 

 
- Zingen Lied 157a, alle verzen 

 

1. Mijn ziel maakt groot de Heer, 
mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien, 
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. 
 

3. Zijn arm verstoot met kracht 
de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen, 
maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed 
de hongerigen lonen. 
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4. Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 
 

- Overdenking 
 
- Muzikale beantwoording 
 

- Zingen: Lied 438: 1, 3 en 4 
 

1. God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht. 
 

3. Gij machtigen der aarde, 
’t is uit met Gods geduld, 
zo gij Hem niet aanvaarden, 
Hem niet aanbidden zult. 
Wie in hun trots en waan 
zich tegen Hem verheffen, 
die zal zijn gramschap treffen, 
die doet Hij ondergaan. 
 

3. The brightest day that ever I saw 
coming for to carry me home. 
When Jesus washes my sins away, 
coming for to carry me home. O, 
Refrein: 

 Swing low, sweet chariot 
Coming for to carry me home 
Swing low, sweet chariot 
Coming for to carry me home. 
 

4. Gij armen en verdrukten, 
wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, – 
houd moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw held ontvangen, 
de vorst van uw verlangen, 
met liederen zonder tal! 
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

- Gebeden: 
 voorbeden   
 dankzegging 
 'Onze Vader' 

 
 

- Uitleg diaken bij collectebestemming Kerk in Actie 
(Inzameling der gaven: in coronatijd digitaal) 
 

AFSLUITING 
 

- Slotlied: Lied 441: 1 en 10 
 

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. 

 

10 Hij zal de wereld richten, 
berecht wie Hem bevocht. 
Genadig zal Hij lichten 
voor wie Hem heeft gezocht. 
Kom haastig, licht der wereld, 
en leid ons allemaal 
uw grote vreugde binnen, 
uw feest, uw liefdesmaal. 

 

- Zegen, die met driemaal 'amen' wordt beantwoord 
 


