
 

 

 

 
 
Orde van dienst  zondag 11 december 2022 | Oosterkerk | 10.00 uur | 3e Advent 

voorganger: Henk Jansen | kerkmusicus: Willem Harold Boog | m.m.v. Lisette Brandenburg (zang)  

ouderling: Edwin van Rooijen en Lieke Feddema | diaken: Tim van der Maten | lector: Christine van den Bergh 

beamer: Margot Veerkamp | geluid: Zegert van der Linde | regie: Tineke Tramper 

 

Inleidend orgelspel rond Advent & het H.A.: 'Come, o Jesus, come to me' (M. Cherubini) - 'Hoe zal ik U 

ontvangen' (bew. F. Gortenmulder) - 'Eet het brood met Mij, drink de wijn met Mij' (ELB. 284) - 'Zoals ik ben, 

kom ik nabij' (377) - 'De tafel van samen ...' (385)  

 

1.  BIJEENKOMEN 

• Verwelkoming en mededelingen 

• Aansteken van de derde kaars van Advent met gedichtje door Lennart van der Linde 

• Zingen NLB. 451: 1, 2 en 4 - Richt op Uw macht 

 

1 Richt op uw macht, o Here der heerscharen 

en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 

wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 

opdat de nacht zal wijken uit het land. 

 

2 Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 

zend uw gerechtigheid als morgendauw, 

dan zal het land de rijkste vruchten geven: 

de vijgenboom en wijnstok van de trouw. 

4 Richt aan de vreugdedis voor al de dagen, 

reik ons de beker van uw trouwverbond, 

wij zullen altoos van uw heil gewagen 

in brood en wijn, totdat Gij wederkomt. 

 

• Bemoediging en groet 

 

2.  WOORD  

• Gebed om de heilige Geest 

• Zingen projectlied ‘Komt als kind in onze nacht’ (1 solo, 1 allen) 

 

In een wereld, soms zo duister, 

Wordt al eeuwenlang gewacht, 

Op een nieuwe morgen - luister, 

Hoor je ’t lied al door de nacht? 

God belooft een nieuwe wereld, 

Al ons wachten wordt beloond. 

Hij zal wonen bij de mensen, 

Komt als kind in onze nacht. 

 

Refrein: Gloria, Gloria 

God zal wonen bij de mensen 

Komt als kind in onze nacht. (2x) 

 

• vertrek van de kinderdienst 

 

 

 



 

 

• Bijbellezing uit Matteüs 1,18-25 
 

18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog 

niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, die een rechtschapen 

mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. 20Toen hij dit 

overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang 

je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21Ze zal een zoon 

baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22Dit alles is gebeurd omdat in 

vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en 

een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. 24Jozef 

werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, 25maar hij had 

geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus. 
 

• Zingen Psalm 80: 1, 3 en 7 - O God van Jozef, leid ons verder 
 

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. 

 

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. 
 

• Verkondiging, thema: ‘Zend ons een engel in de nacht’ 

• Antwoordlied NLB. 259 (in wisselzang) - Zend ons een engel in de nacht   

1 allen - 2 mannen - 3 vrouwen - 4 allen       
 

1 Zend ons een engel in de nacht 

als alles ons een raadsel is, 

als ons de zekerheid en kracht 

ontvallen in de duisternis. 
 

2 Zend ons een engel ieder uur 

dat ons ontvoert van U vandaan, 

wanneer wij voor de blinde muur 

van uw geheime plannen staan. 
 

3 Zend ons een engel met uw licht 

in onze slaap, de metgezel 

die troost brengt met het vergezicht 

van God met ons, Emmanuel. 

 

4 Zend ons in hem de zekerheid 

dat U ons zelf bezoeken zult 

en bij ons wonen in uw tijd, 

en leer ons wachten met geduld. 

3.  ANTWOORD  

• Mededelingen 

• Voorbeden met gezongen respons: NLB. 368c - Doe lichten over ons Uw aangezicht 

1 x voorspelen (orgel) - 1 x solo (Henk) - 1 x allen, en na elke voorbede  

 
 

• Collecten voor diaconie en kerk  

• Terugkomst van de kinderdienst 

 

4. HEILIG AVONDMAAL   

• Avondmaalslied NLB. 441: 1 en 2 - Hoe zal ik U ontvangen (op de bekendste wijze) 
 

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. 



 

 

 

2 Heel Sion strooit haar palmen 

als vaandels voor uw voet. 

En ik stem in met psalmen 

waarmee ik U begroet. 
 

Zo zal ik U ontvangen: 

mijn lofzang is de twijg, 

mijn zangen zijn het vaandel 

dat zich in eerbied neigt. 

 

• Aankondiging Avondmaalscollecte voor ‘Movement on the ground’ door Sterre Rus 

• Nodiging 
• Vredegroet  
• Tafelgebed en inzettingswoorden 
• Onze Vader 
• Delen van brood en wijn, ondertussen: 

o avondmaalscollecte  

o rondgang tijdens samen zingen NLB. 441: 3 t/m 10 - Wat hebt U opgegeven om mij.. 
 

3 Wat hebt U opgegeven 

om mij nabij te zijn, 
toen mijn armzalig leven 
getekend was door pijn? 

Zo veel was mij ontnomen 
waarin ik vreugde vind, 
maar toen bent U gekomen 

en wist ik mij bemind. 

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. 

6 Schrijf, mensen, in uw harten 
dit, als verdriet u kwelt, 
uw tranen u verwarren 
om moeiten ongeteld. 
Houd moed, tot Hij zal komen, 

Hij is met u begaan. 
De trooster uit uw dromen, 
zie Hem nu voor u staan! 

 
7 Waarom u zorgen maken 

met vragen, dag en nacht, 
hoe u Hem zult ontvangen 

met uw gebrek aan kracht? 
Hij komt, Hij komt met liefde, 
wil zo graag bij u zijn! 
Want Hij weet van uw grieven, 
en Hij stilt al uw pijn. 

8 Ook hoeft geen mens te vrezen 

die aan zijn zonden lijdt, 
want Hij komt u genezen 

met zijn genegenheid. 
Uw trooster is nu nabij, 
die uw vergeving is! 
Met alle kinderen deelt Hij 
zijn vaders erfenis. 

 
9 Laat uw belagers brallen 

met al hun haat en nijd. 
De Heer verstrooit hen allen, 
een oogwenk duurt die strijd. 
Hij komt, Hij komt, uw koning, 
en wie hem ook weerstaan, 
bespotten en Hem honen, 

niemand zal Hem verslaan. 
 

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. 

 

• Dankgebed 
 

5. UITEENGAAN 

• Zingen NLB. 466: 5 en 7 - Daag op, o grote dageraad 
 

5 Daag op, o grote dageraad, 

licht aan, wij zijn ten einde raad, 

verjaag de nacht van onze nood 

en maak uw toekomst rozerood! 

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, o kom, Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël! 

 

• Wegzending en zegen (gesproken amen) 

• Feestelijk orgelspel: 'De sterre gaat stralen, voor wie bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt ...'. 


