
 

 

 
 

 
 

Thema: Ik had het me zo anders voorgesteld 

 

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mo-

gen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag 

voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel 

niet om even iemand aan te spreken.  

 

ORDE VAN DIENST 
Voor de eredienst op zondag 28 november 2021  

Eerste zondag van Advent 
 

Voorganger: ds. M.A.T. van der Kooi  
(hart-en zielzorg Daan Theeuwes Centrum Woerden) 

Organist: 
 

 
 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

Vooraf aan de dienst:  
(532) Macht hoch die Tür, die Tor macht weit | Weihnachtslied mit Text - YouTube 
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Voorbereidend orgelspel 

 

Lied van voorbereiding – Lied 435: 1 en 2 

 

Verstilling 

 

Overdracht aan predikant door ovd 

 

Aanvangspsalm: Psalm 146:1 en 3  

Bemoediging en groet 

 

Welkom en inleiding op de dienst 

 

Gebed van toenadering/ Kyriegebed/ van schuldbelijdenis 

 

Woord van genade 

 

Aanmoediging tot leven 

 

Antwoordlied: - Lied HEER, GOD, U LOVEN WIJ (ELB 341)  
 
Heer, God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 
Vader in eeuwigheid, 
zingt 't gans heelal uw naam. 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen uwe naam ter eer, 
heel uw schepping door, 
eeuwig met 't engelenkoor: 
Heilig, heilig, heilig is onze God, 
de Heer Ze-ebaoth. 
Hemel en aarde ) 
zijn van uw grootheid vol. )2x 
Halleluja. (4x) Amen. 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de dienst van het Woord 

 

* KND 

 De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen 

 Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat  

 

Zingen: ???? 

 

 Kinderen onder naspel naar nevendienst 

 

Schriftlezingen Jesaja35: 1 t/m 7, Jesaja  61: 1 en Matheus 11: 2 t/m 6 
 
Zingen: Gezang 117: 1, 3 (Liedboek 1973, op de oude melodie) 

Hoe zal ik U ontvangen 
hoe wilt Gij zijn ontmoet 
der wereld hoogst verlangen 



 

 

des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 
 
Ver van de troon der tronen 
en ’s hemels zonneschijn 
wilt G’ onder mensen wonen 
der mensen broeder zijn. 
Met God wilt G’ ons verzoenen 
tot God heft G’ ons omhoog 
en onder millioenen 
hebt Gij ook mij in ’t oog. 

 

 

Verkondiging met thema: Ik had het me zo anders voorgesteld 

 

Muzikale Meditatie:  

 

Zingen: Lied 442 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

           

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de 

nevendienst. 

 

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden: 

 danken over de gaven  

 voorbede 

 stil gebed 

 Onze Vader 

 

Mededelingen 

 

• Slotlied -  ELB 109     https://www.youtube.com/watch?v=zB42NYYJGoI 
 

1. Al wie dolend in het donker 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 
2. Onze lasten zal Hij dragen, 
onze onmacht totterdood; 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons zichzelf als levensbrood. 
Nieuwe vrede zal er dagen 
liefde straalt als morgenrood. 
 
3. Tot de groten zal Hij spreken, 



 

 

even weerloos als een lam; 
het geknakte riet niet breken, 
Hij bewaakt de kleine vlam: 
hoort en ziet het levend teken 
van een God die tot ons kwam. 
 
4. Dor en droog geworden aarde 
die om dauw en regen vraagt; 
dode mens die snakt naar adem, 
wereld die om toekomst vraagt: 
zie mijn zoon, de nieuwe Adam 
die mijn welbehagen draagt. 
 
 

 

Wegzending en Zegen 

Amen (1x) 

 

Uitleidend orgelspel 

 


