
Noordeloos 2022-12-18   4e advent    
 
orgelspel 
 
woord van welkom/mededelingen 
 
aansteken vierde adventskaars  
 
een gedichtje door een kind (Celia Vargas Cervantes) 

Nu branden er vier kaarsen, 
ze staan hier op een rij. 
Wij mogen ons verbazen: 
de Heer is heel dichtbij 

 
aanvangslied:  437:  1 en 2 
 
stilte 
 
bemoediging 
v:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Die trouw blijft in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
groet 
v.: de Heer is met u allen 
g:  ZIJN VREDE IS MET U 
 
vervolg aanvangslied:  437: 4 
 
stil gebed 
 
bemoediging 
v:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
groet 
v.: de Heer is met u allen 
g:  ZIJN VREDE IS MET U 
 
smeekgebed: met gezongen  kyrie   301e 
 
v.: laten we de Heer om ontferming aanroepen 
 voor de nood van de wereld en onze eigen nood 
 want zijn barmhartigheid heeft geen einde 



 
v: …. 
 daarom roepen wij tot U en zingen:  
 kyrie, 301e 
levenslicht, het project van Advent en Kerst 
 
projectlied: 
 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 
De stam van Juda bleef bestaan, 
want Tamar is niet weggegaan. 
Als hoopvolle en sterke vrouw 
bleef zij geloven in Gods trouw. 

 
de kinderen gaan met het licht naar de kinderwoorddienst 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed van de zondag 
 
lezing uit het Oude Testament: Micha 4: 1-8 
  
lied: 447 
 
lezing uit het evangelie : Lucas 1: 39 -56 
  
lied:   157a 
 
overweging 
 
filmpje over de ontmoeting van Maria en Elisabeth:   
link: https://youtu.be/Uvo2Low6HU8 
 
stilte 
 
orgelspel  
 
lied  438 
 
BIDDEN EN GEVEN 
 
voorbeden 
 



gebed in stilte 
onze Vader  verborgen   Link:  https://youtu.be/VitGbFNGfvk 
 
collecten 
 
OP WEG   
 
slotlied  444:  1, 2 en 4    
 
zegen, beantwoord met gesproken ‘amen”   
 
orgelspel 
 
 


