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ORDE VAN DIENST 

 
OM TE BEGINNEN 

Muziek Von Gott will ich nicht lassen - J.S. Bach (1685-1750) 

Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
We gaan staan  
Zingen openingslied 439; 1 ‘Verwacht de komst des Heren´ 
 
Bemoediging en groet 
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: Zijn vrede is ook met u.      
We gaan zitten      
 
Zingen openingslied vervolg 439; 3 ‘Een hart dat wacht in ootmoed´ 
 
5 december 
 
Zingen lied 745; 1, 2 en 4 ‘Uit de schemer van de tijden’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
   
Schriftlezingen door de lector 
 



  

1. 1 Samuël 16: 1-13 
2. Lucas 2: 1-5 

 
Zingen lied 1001: 1 en 2 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’ 
 
Woorden en muziek bij het WOORD ‘Vér-tellen’ 
 

1. Over Jozef 
Orgelspel Intermezzo (opus 129) - M. Reger (1873-1916) 
2. Maria vertelt 
Luisterlied: ‘Houd moed’ (Britta Maria – Petrus in het land)  
3. Over tellen gesproken 
Zingen lied 1001; 3 ‘Wie denkt dat deze droom houdt’ 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- 40 dagen ZWO project 

 
Dankgebed 
Voorbeden 

Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht 
van de Paaskaars, waarbij we zingen lied 458a ‘Zuivere vlam’ 

Stil gebed 
Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan)  Zingen slotlied 440; 1 ‘Ga, stillen in den lande’ 
 
Zegen uitmondend in door allen gezongen Amen 

Muziek Pastorale deel 4 - J.S. Bach (1685-1750) 

 

We wensen u/ jullie een goede zondag toe! 



  

 
 
Mededeling 
 
Het kerstconcert op 19 december gaat i.v.m.  de Covid maatregelen 
niet door. Voor verdere informatie zie www.muziekkringbathmen.nl  
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