
 
Orde van dienst voor de morgendienst op zondag 27 november 
2022 in de Ontmoetingskerk te Rijssen 

1E Zondag van Advent 

Thema: ‘Wachten op de dag dat Jezus terugkomt’ 
 

 
Voorganger: ds. Egbert Egberts 

Organist: Volkert Boertjes 

 

 
9.30u: Welkom en mededelingen, door een ouderling 

We zingen: NLB439: 1. 
Gebedsstilte – aanvangswoorden en groet 

We zingen nog staande NLB439: 2. 
 

Emma Stam steekt de 1e kaars aan en leest een gedicht voor 

We zingen het projectlied 

 
We zingen: NLB445: 1. 

Leefregel 
We zingen: NLB445: 4. 

 
Gebed 

Gesprek met de kinderen over het adventsproject 
 

 
 

De kinderen mogen naar hun nevendiensten gaan 
 

Schriftlezing: Jacobus 5: 7-8 (NBV21) 
 

7Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de 

boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, 
tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. 8Wees net zo geduldig 

en houd moed, want de Heer zal spoedig komen 

Gebed 



 
We zingen: NLB84c: 1.2. (uit: Psalmen Anders, melodie Psalm 84 

Liedboek) 

 
1.Ik hunker, o God, naar uw huis. 

Daar kom ik als een pelgrim thuis. 
Ik ben op weg in het vertrouwen 

dat ik de toegang vinden zal. 
Ik zie de mus en zwaluw al 

die in uw tuin hun nesten bouwen. 
De droge grond waarop ik sta 

wordt groen waar ik uw richting ga. 
 

2.O God, hoor hoe ik tot U bid: 
geef, tot ik aan uw tafel zit, 

dat U mij als een zon zult leiden.  
Met U als schild ben ik niet bang. 

Al moet ik duizend dagen lang 

dwars door dit dal een weg bereiden: 
als straks uw poorten opengaan 

dan zal ik op de drempel staan. 
 

Overdenking: ‘Wachten op de dag dat Jezus terugkomt’ 
 

We zingen: ‘God keert alles om’, Hemelhoog 334: 1.2. 
 

1.God keert alles om en brengt de hemel hier. 
Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind. 

God keert alles om en is in zwakheid sterk, 
als Hij door een weg van lijden overwint. 

 
Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. 

Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam. 

Waar God zelf op aarde komt, 
daar keert God alles om. 

 
2.God keert alles om 

En brengt ontheemden thuis. 
Wie alleen is wordt door liefde vergezeld. 

God keert alles om 
En geeft vermoeiden rust. 

Wat gebroken is  
Wordt in zijn naam hersteld. 

 
Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. 

Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam. 
Waar God zelf op aarde komt, 

daar keert God alles om. 



 
Voorbede en dankgebed – gebeden in stilte – Onze Vader 

Collecten 

Samenzang: NLB442: 1.2. 
Zegen 


