
Orde van de dienst op 4 december Wijkgemeente De Open Hof Voorburg  

Voorganger: ds Leneke Marchand 

 

Muziek voor de dienst: Muziek voor de dienst LB 598 (Als alles duister is)  

Welkom en moment van stilte  (door de ouderling van dienst)  

Lied:  Psalm 130c: muziekgroep couplet 1, allen couplet 2,3,4 

Onze Hulp en Groet 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer 

a: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A: en nooit loslaat wat zijn hand begon.  

V: Genade en vrede zij u - van God de Vader 

    en van Jezus Christus, onze Heer, - door de Heilige Geest. 

A: Amen 

Inleiding op de dienst, (de Adventskaarsen wordt aangestoken)  

LB 444: 1 allen, 2 m, 3 v, 3 en 4 allen (Nu daagt het in het oosten) 

Gebed om ontferming 

Lied: Dona nobis pacem (Sela)  

 

Muziekgroep: Hoeveel mijlen nog te reizen? 

Welke wegen nog te gaan? 

Welke ster zal ons wijzen 

naar dat land waar geen grenzen bestaan? 

 

't Is de droom van alle eeuwen: 

de aarde nieuw, de mensen vrij, 

maar geen huilen of schreeuwen 

bracht die wereld een stap dichterbij. 

 

Allen: Geef ons vrede. 

Schijn in de donkere nacht. 

Geef ons vrede 

waarop de schepping wacht. 

 

 

'k Zie Uw rijk in al die dromen. 

'k Zie Uw licht in elke traan 

en ik bid: Uw rijk kome; 

dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 

 

Allen: Geef ons vrede. 

Schijn in de donkere nacht. 

Geef ons vrede 

waarop de schepping wacht. 

 

Allen: Dona nobis pacem 

 

Gebed om het licht van de heilige Geest 

Moment voor de kinderen 

Kinderlied: Komt als kind in onze nacht 

Meegeven van het licht 

 

Eerste Schriftlezing Psalm 131 

Lied LB 462 (Zal er ooit een dag van vrede) 

Tweede Schriftlezing Lukas 1: 5-23 

Lied LB 339a (U komt de lof toe) 

Preek 

Muzikale meditatie  

  



Lied: Opwekking 847 (Onze schuilplaats)  

Muziekgroep: Er is hoop die groter dan de dood is 

Er is leven sterker dan het sterven 

Er is licht dat niemand ooit kan doven 

Er is liefde die nooit teleur zal stellen 

Er is vrede ver voorbij de onrust 

Er is blijdschap dieper de tranen 

Er is sterkte zelfs in onze zwakte 

Er is trouw die ons nooit zal verlaten 

 

Allen: Onze hulp en onze verwachting 

is in U voor eeuwig 

 

Refr: (allen) 

Dus richten wij onze harten naar boven 

Vertrouwen wij op de God die wij loven 

Niemand die ons uit Uw handen kan roven 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Muziekgroep: Er is troost die sterker dan de pijn is 

Er is vreugde groter dan ons lijden 

Er is antwoord midden in de twijfel 

Overwinning dwars door al ons strijden 

 

(Allen) Onze hulp en onze verwachting 

is in U voor eeuwig 

 

Refrein (allen) 

Dus richten wij onze harten naar boven 

Vertrouwen wij op de God die wij loven 

Niemand die ons uit Uw handen kan roven 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 

En alle tranen voor altijd zal drogen 

is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

 

Muziekgroep: 

Onze hulp en onze verwachting is in U 

Onze hulp en onze verwachting is in U 

Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig 

 

Muziekgroep: Refrein 

Dus richten wij onze harten naar boven 

Vertrouwen wij op de God die wij loven 

Niemand die ons uit Uw handen kan roven 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 

En alle tranen voor altijd zal drogen 

Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

 

Gebeden: met mogelijkheid om een kaarsje aan te steken 

We zullen nu eerst stil worden  

een stilte waarin je in gedachten of misschien ook wel thuis daadwerkelijk 

een kaarsje aan kunt steken om aan iemand te denken. 

Heilige Geest,  

aanvaard dit gebed van ons,  

die trachten U toe te vertrouwen 

wat in ons hart leeft… 

Dankgebed en voorbeden  

 

Onze Vader (gezongen LB 371, korte versie) 

Mededelingen ( door de ouderling van dienst ) onder andere over collectedoel  

Slotlied: LB 440: 1,  

4 (Ga, stillen in den lande) 

Zegen 

(gezongen ‘Amen’) 


