
Orde van dienst voor zondag 27 november 2022  
Eerste zondag van Advent 
 
Muziek voor de dienst 
 

Om te beginnen 

 
Welkom 
Aansteken van de eerste adventskaars 
 
Zingen: Lied 25: 1,2 – Heer, ik hef mijn hart en handen 
 
Bemoediging 
vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg. God, U verwachten wij, naar U verlangen wij 
gem. Uw naam zegt ons dat U uw wereld trouw blijft. 
vg. Open onze ogen voor wie ons uw trouw hebben getoond. 

vrouwen, mannen die ons hierin zijn voorgegaan. 
gem.   Wees als een licht in ons midden! 
vg. Eeuwige, U roept elke dag opnieuw 
 uw mensen om in uw spoor van Liefde te dienen. 
 Hier zijn wij, God, doe intocht in ons hart 
 en gebruik ons in uw dienst. 
gem. Zegen ons met vrede en maak ons tot dragers van                   

uw licht deze dag en heel ons leven.. 
 Amen 
 
Zingen: Lied 25: 3 
 
Gebed om ontferming 
Afsluitend zingen we lied 465 – Hopen en uitzien naar het licht 
 Eerst twee keer eenstemmig, daarna 2 keer in canon 
 

Rondom de bijbel 
 
Liturgische schikking 
 
Batseba  
 
Zingen: Lied 738: 1,3 – Kom zing het lied van Eva 
 
Lezen: 2 Samuël 11 
Zingen: Lied 463: 1,2,3,6 
Lezen: 2 Samuël12: 1-9, 13-15 
Luisteren en kijken naar: Psalm 51 - (10) Psalm 51 - Carla Chamoun | Petrus in het land | 
KRO-NCRV - YouTube 
 
Overdenking 
Muziek 
Zingen: Mens van je dromen: 1,2 4  tekst:Tim van Beek  Melodie: Lied 425 
 
 
 

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


1 
Van verre gekomen de mens van je dromen, 
geslachten geleden een heel pril begin. 
De moeders van buiten die deden ontspruiten 
een stamboom vol leven, een lang verwacht kind. 
Want een zoon is gegeven, een koning van vrede, 
een eeuwige vader, een raadsman voorgoed. 
Nu Tamar blijft hopen en Rachab geloven, 
waar Ruth blijft vertrouwen, Batseba bemint. 
 
2 
Een mens als een keizer beveelt, is een eiser 
die graag weer geniet van zijn macht van ’t getal. 
Kan hij dan niet weten, of is hij vergeten, 
dat macht licht verbleekt voor de heer van ’t heelal? 
Maar een zoon is gegeven, een koning van vrede, 
een eeuwige vader, een raadsman voorgoed, 
die omziet naar kleinen. Hij noemt hen de zijnen 
die leven in eenvoud, die delen hun goed. 
 
4 
Het woord komt tot leven, aan mensen gegeven 
als licht in het duister, een ster in de nacht. 
Het zal bij ons komen, wil onder ons wonen, 
breekt door als een kind met onstuitbare kracht. 
Want een zoon is gegeven, een koning van vrede, 
een eeuwige vader, een raadsman voorgoed. 
Hij is in het heden vanuit het verleden, 
komt, levend in liefde, met schuldloze macht. 
 

Rondom gebeden en gaven 
 
Dank- en voorbeden 

Stil gebed 
Zingen: Lied 1006 – Onze Vader in de hemel 

 
Collectedia 
 

Tenslotte 
 
Slotlied: Lied 433 – Kom tot ons de wereld wacht 
Zegen 
 
Muziek 
 


