
4e zondag van Advent 
 

ONTMOETING 
 

 
Welkom 
Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland, Dietrich Buxtehude (?-1707) 
Aansteken van de kaarsen 
Gabriël leest: De vierde kaars brandt zacht, 

kerst zal nu gauw komen. 
We hebben er lang op gewacht: 
het kind van onze dromen. 

Stilte 

INTREDE 
 
Openingslied:   Lied 444 : 1.5 
Groet v: Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  

 a: AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 

 G: Onze hulp is in de naam van de HEER  
 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 G: Goede God, 
  U kent ons: 
  wij zijn graag blij en gelukkig. 

  Als het donker is, 
zoeken we naar licht. 
Als het koud is 
zoeken we naar warmte. 
Als we verdrietig zijn of bang, 
dan hopen we op iemand 
die kan troosten of helpen. 
Want samen staan we sterk 
en samen blij-zijn is heel fijn. 

 v: Daarom bidden we: kom naar ons toe, 
neem ons bij de hand, 
verwarm ons hart en verlicht ons pad. 
Spreek tot ons met woorden van vrede. 

 a: OMGEEF ONS MET UW LIEFDE, 
  ZO BIDDEN WIJ. 
  AMEN. 
Psalm van de zondag: Antifoon 432d – Psalm 19 : 1 – Antifoon 432d 
 



 
Met de kinderen 
Zingen:   Projectlied 
(begeleiding: Gabriël van ’t Hoen - Francis van t Hoen - Myong-hee Chon) 

 
Geloof met me mee, dan wordt het Advent. 
Want God maakt aan ons zijn vrede bekend. 
 
Geloof in dit kind dat lang werd verwacht. 
Hij brengt geluk, hij zorgt dat je lacht. 
 
Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.  
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht. 

 
daarna gaan de kinderen naar de Kinderdienst 
 
Gebed om ontferming 
Zingen:  Lied 437 : 1.2.5.6 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed van de zondag 
Lezing Oude Testament  Micha 5 : 1-4a 
Zingen:   Lied 498 : 1.2.3.4 
Lezing Evangelie:   Lucas 1 : 39-45 
Zingen:   Lied 157a 
Preek 
Orgelspel 
Zingen:   Lied 463 : 1.2.3.6.8 
 

GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden (dankzegging – voorbeden – stilte – gezongen Onze Vader) 
    Lied 369b 
Inzameling 
de kinderen en de kleinsten kunnen worden gehaald uit de oppas 
 
Tot slot:  Lied 433 : 1.4.5 
 

ZENDING en ZEGEN 
 
Orgelspel 
 


