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                 Een woning voor God..….. 
 

voorganger  : ds. Inge de Jong - Baerends 

orgel, vleugel : Rudolf van Tilborg  

zang   : Wilma Olie, Lisette van de Loo, 

               Roelof de Jong, Gerrit Tigelaar 

 
We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
De vierde adventskaars wordt ontstoken 
 
Lied 1005: 1 Zoekend naar licht 
    
Bemoediging, groet en drempelgebed   

 
Lied 1005: 4  Zoekend naar troost 
 



Openingsgebed  
 
Lied 452: 3 Als tussen licht en donker   
 
Moment met de kinderen,  
waarbij we het lied horen: ‘Maria, schrik niet ‘           
        
Schriftlezing: 2 Samuël 7, 1-7, 12 en 13 
 
Zingen: lied 971: 2 en 3  God wil aan ons  
 
Schriftlezing: Lucas 1:26-38   
 
Lied 443: 1 en 3 De engel Gabriël komt aangesneld 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Stilte 
 
Lied:  Woon in mijn dromen  (Be thou my vision) 
          S. de Vries,   Het liefste lied van overzee, 54 
 
Woon in mijn dromen, in al wat ik ben, 
want niets is mij liever, geen mens die ik ken, 
mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht, 
het licht, waar ik wakend en slapend op wacht. 
 
Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord. 
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor, 
als vader, als moeder, met mij kind aan huis. 
Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis. 
 
Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht, 
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht, 
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal, 
Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal. 
 
 
 
 
 



Wij gedenken  
     

Hendrik Cornelis Boelhouwer 
Hennie 

10 februari 1934 – 13 december 2020 
 
waarna we de melodie horen van:  
Nu gaan de bloemen nog dood 
 
 
Dankgebed en voorbeden,  
waarbij steeds wordt gezongen lied 333: 
Kom Geest van God, maak onze harten open 
dat Christus in ons woning vindt. 
 
stil gebed, Onze Vader 
 
Collectedoel 

 
Lied 480: 1 en 4  Ik wandel in gedachten 
 
Uitzending en zegen 
gezongen ‘Amen, amen, amen’. 
 


