
Orde van dienst Opstandingskerk Tilburg   27 november  eerste advent      

Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente door de ouderling van dienst   

Stilte  

Openingslied: Lied /Psalm 122 vers 1 en 2.  

Bemoediging en groet    

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw blijft tot in eeuwigheid 

(allen) en het werk van zijn handen nooit loslaat. 

Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede, 

van God onze Vader, van Jezus Christus de Levende, 

door de heilige Geest 

(allen) Amen 

Gebed       

Lied 463 vers 1,2, 6, 7, 8.    Licht in onze ogen 

Aandacht voor liturgische schikking  

Aansteken van de eerste adventskaars   door Naomi Kollen 

Zingen kaarsenlied  lied 462, vers 1 en 2 

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? 
 

Lezen van de 10 woorden 

Gebed om Gods Geest 

Eerste lezing (door ouderling):  Jesaja 2:1-5 (NBV) 

Lied 447  Het zal zijn in het laatste der tijden, vers 1, 2, 3. (1 x voorspelen) 

Tweede lezing (door diaken): Matteüs 24:32-44 (NBV) 

Lied 433 Kom tot ons, de wereld wacht, vers 1, 3, 4, 5.  

Preek 

Muziek   

Lied /Psalm 25 , vers 1, 2  Heer, ik hef mijn hart en handen 



Collecten  

Gebeden, met gezongen acclamatie 368a Kom Heer, en wacht niet langer    

Stil gebed 

Onze Vader 

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. 

Slotlied: lied 466 O wijsheid, daal als vruchtbare taal, vers 1, 2, 5.  

Zending en zegen  eerst  Zingen: Lied 426 God zal je hoeden (NL) , Lied van de Maand, 1x voorspel, 

daarna  1x zingen 

Dan uitspreken van zegen 

Gezongen amen 

Muziek  

  

 

 

 

 

 


