
Orde van Dienst - 5 december 2021 - Tilburg  

 

Welkom  

 

Stilte 

 

Aansteken tweede adventskaars   

 

Lied 464: 3,4 Een engel spreekt een priester aan.   

 

Stilte 

 

Bemoediging en Groet  

 

Voorganger:  In vertrouwen roepen wij de Naam van de Eeuwige: 

ALLEN:  IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU. 

Voorganger:  Wij zijn de eersten niet die de Eeuwige roepen. 

ALLEN:  Gods woorden spreken ook tot ons: 

Voorganger:  Ben je jong en weet je niet wat je kunt verwachten? 

ALLEN:  Wees niet bang! 

Voorganger:  Staan er grote dingen in je leven te gebeuren? 

ALLEN:  Wees niet bang! 

Voorganger:  Gegroet, je bent begenadigd, de Eeuwige is met je.  

ALLEN:  God wil ik dienen. AMEN. 

 

Inleiding op de dienst 

 

Gebed (naar Psalm 80)  

 

Psalm 80: 1,3,7   

 

Moment voor jong en oud 

 

Lied Kijken naar wat komt 

 

1. Advent is kijken naar wat komt,  

hoewel er weinig licht is. 

Je steekt een kaars aan in de nacht,  

omdat je iets van God verwacht 

een wereld waar het licht is. 

 

2. Advent is kijken naar wat komt,  

zoals toen, lang geleden,  



Er werd een kind van God verwacht, 

een kind van licht, een kind vol kracht,  

een kind dat zorgt voor vrede. 

 

3. Advent is kijken naar wat komt 

Advent is durven hopen.  

Het kerstkind is een nieuw begin.  

We slaan een weg van vrede in.  

Die moet je verder lopen. 

 

4. Advent is kijken naar wat komt  

Advent is durven dromen.  

Is licht zien in de duisternis,  

geloven dat God met ons is  

en dat zijn rijk zal komen. 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lezing (door lector): Jesaja 30: 18-19 (NBV) 

 

Lied 442: 1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 

 

Lezing (door predikant): Lucas 1: 26-38 (NBV) 

 

Lied 442: 2 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 

 

Overweging 

 

Muziek  

Lied Verwachten (Sela, bladmuziek in losse bijlage)  

(Kan eventueel ook als luisterlied, https://www.sela.nl/liederen/81/verwachten.html#video) 

 

Collecten  

 

Gebeden, afgewisseld met gezongen acclamatie Lied 458a  Zuivere vlam 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

 

Lied 286 Waar de mensen dwalen in het donker 

 

https://www.sela.nl/liederen/81/verwachten.html#video


Zending en zegen  

 

Gezongen AMEN 

Muziek  

 

 


