
Orde van Dienst Zondag 11 december 2016  10 uur in de Andreaskerk te Hattem 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 127: 1, 2 
 
Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons voor alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 
 
Vat moed, bedroefde harten, 
de Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in 't woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 
 
Stilte voor gebed - Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 84: 1, 2 (Berijming 1773) 
 
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 
  
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 
 
Geboden 
 
Zingen: Op Toonhoogte 345: 1, 2, 3  
 
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn'; 
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn! 



Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 
Of het helder licht geeft of ook bijna niet, 
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn; 
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn! 

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is, 
Overal op aarde zonde en droefenis; 
Laat ons dan in 't duister 'n helder lichtje zijn; 
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn! 

Gebed 
 
Schriftlezing: Jesaja 35: 1-10, Mattheüs 11: 2-11 
 
Zingen: Gezang 130: 1 (met notenbalk) 
 
De nacht is haast ten einde, 
de morgen niet meer 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 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 72: 2 (Berijming 1773) 
 
De bergen zullen vrede dragen, 
De heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
Het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
Door Zijnen arm gerukt; 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
Verbrijz'len, wie verdrukt. 
 
Collecte 
 
Lezing formulier 
 
Zingen: Gezang 127: 5 
 
Juicht nu, trots al uw zorgen, 
de Koning komt met macht. 
Ons, in zijn hart geborgen 
heeft Hij zo rijk bedacht. 
Nu zullen angst en pijn 
en toorn ons nooit meer schaden. 
God wil, in zijn genade, 
dat wij zijn kind'ren zijn. 
 
Viering 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 27: 3 (Berijming 1773) 
 
Viering 
 
Zingen: Psalm 27: 7 (Berijming 1773)  
 
Viering 
 
Zingen: Psalm 27: 5 (Berijming 1773) 
 
 
Gebed 
 
Zingen: Lofzang van Simeon: 1, 2 
 
Zo laat Gij, HEER, Uw knecht, 
Naar 't woord, hem toegezegd, 
Thans henengaan in vrede; 
Nu hij Uw zaligheid, 
Zo lang door hem verbeid, 
Gezien heeft op zijn bede. 
 
Een licht, zo groot, zo schoon, 
Gedaald van 's hemels troon, 
Straalt volk bij volk in d' ogen; 
Terwijl 't het blind gezicht 
Van 't heidendom verlicht, 
En Isrel zal verhogen. 
 
Zegen 


