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Orde van dienst 
 
Orgelmuziek 
 
Welkom en mededelingen  
 
Aansteken adventskaars en lezen versje (door Alexia) 
 
Introïtuslied: Lied 99 : 1 en 3  
Dit is de dag, (2x) 
Die de Heer ons geeft. (2x) 
Wees daarom blij (2x) 
En zing verheugd. (2x) 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Wees daarom blij en zing verheugd. 
Dit is de dag, (2x) 
Die de Heer ons geeft.  
 
Loof dan de Heer, (2x) 
Want Hij is goed, (2x) 
Trouw altijd weer (2x) 
In wat Hij doet (2x) 
Loof dan de Heer, want Hij is goed, 
Trouw altijd weer in wat Hij doet. 
Loof dan de Heer, (2x) 
Want hij is goed.  
 
Stilte, bemoediging en groet  
 
Zingen: Lied 105  
Laat de kind’ren tot Mij komen, 
Alle, alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen, 
Niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van mijn rijk 
Staan voor kind’ren open, 
Laat ze allen groot en klein 
Bij Mij binnen lopen.  
 
Laat de mensen tot Mij komen, 
Over alle wegen.  
Laat de mensen tot Mij komen, 



Houdt ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk 
Gaan ook voor hen open, 
Als ze aan een kind gelijk 
Bij Mij binnen lopen.  
 
Openingsgebed (door Lisa) 
 
Woord van leven 
 
Zingen: Lied 107 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
Of je thuis bent of buiten op straat. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
Met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. 
Doe je mee, want ook jij hoort erbij. 
Zing en fluit! Roep het uit! 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
 
Gebed van de zondag 
 
Filmpje: ‘Over schapen enzo’ 
 
Schriftlezing: Lukas 2:1-5 (door Elise) 
 
Projectlied Advent: ‘Jij telt mee’  
Refrein: 
Jij telt mee, 
jij telt mee. 
En God kan heel goed tellen, 
daarvan heb je geen idee. 
Jij telt mee, 
jij telt mee. 
O ja, echt waar 
ook al had je geen idee! 
 
Heb je dat nou ook, 
dan voel je je wat klein. 
Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn 
Ze krijgen veel applaus, 



likes en heel veel fans. 
Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent. 
Maar God die draait dat om 
Hij werd Zelf heel klein. 
Hij verliet de hemel 
om dicht bij jou te zijn 
En Hij zegt tegen jou: 
Kom maar dicht bij mij, 
want jij, je hoort erbij 
 
Refrein 
Jij telt mee (x4) 
 
Kinderen naar de kindernevendienst  
 
Schriftlezing: Richteren 13 : 1-5 (door Ilke) 
 
Zingen: Gezang 130 : 1 
De nacht is haast ten einde 
De morgen niet mer ver. 
Bezing nu met verblijden 
De held’re morgenster. 
Wie schreide in het duister 
Begroet zijn klare schijn, 
Als hij met al zijn luister 
Straalt over angst en pijn.  
 
Schriftlezing: Lukas 1 : 5-25 (door Mirthe) 
 
Zingen: Gezang 130 : 4 
God lijkt wel diep verborgen 
In onze duisternis, 
Maar schenkt ons toch een morgen 
Die vol van luister is. 
Hij komt ons toch te stade 
Ook in het strengst gericht. 
Zijn oordeel is genade, 
Zijn duisternis is licht.  
 
Overdenking 
 
Meditatieve muziek (saxofoonsolo door Erjon) 



 
Zingen: NLB 344  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gebeden (besloten met gezamenlijk Onze Vader) 
 
Afscheid tieners van de kindernevendienst 
 
Collecte 
De collecten zijn bestemd voor de kerk en de Antwerpse Raad van Kerken.  
 
Slotlied: keuzelied 
 
Zending en zegen (antwoordlied: Gezang 456:3) 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
Amen, God, uw naam ter eer! 
 
 

 
Allen hartelijk dank die meewerkten aan deze dienst!  
 

Orgel: Guillaume Lebbe 
Saxofoon: Erjon Kloeze 
Lezingen en gebeden: Alexia, Elise, Ilke, Lisa, Mirthe 
Geluid en livestream: Marnix Visscher 
Ouderling van dienst: Bert Droogendijk 
Voorganger: ds. Barry Kriekaard 
 

 
Agenda van december:  

- Zondag 5 december, 10:30 uur: kerkdienst met ds. Barry Kriekaard  

- Maandag 6 december, 20:00 uur: mee-lezen 

- Donderdag 9 december, 20:00 uur: studiekring bijbelse gebeden 

- Zondag 12 december, 10:30 uur: kerkdienst met ds. Ina Koeman  

- Maandag 13 december, 20:00 uur: mee-lezen 

- Woensdag 15 december, 10:30 uur: gebedskring 

- Zaterdag 18 december: KERSTCHALLENGE 

- Zondag 19 december, 10:30 uur: kerkdienst met ds. Barry Kriekaard  

- Zaterdag 25 december, 10:30 uur: kerkdienst met ds. Barry Kriekaard  

- Zondag 26 december, 10:30 uur: kerkdienst met ds. Barry Kriekaard  

 


