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Muzikale medewerking wordt verleend door: 
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OPENING 

 

Woord van welkom. 

 

Bij de derde Adventskaars. 

 

Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan. 

Maak plaats in de wereld, want Kerstmis komt 

eraan. 

Het derde lichtje brandt al, het zegt: blijf wakker, 

hoor. 

Het duurt nog maar twee weken, het grote feest 

gaat door! 

 

We zingen: lied 441 vers 1 (Nieuwe Liedboek).  

 

Hoe zal ik U ontvangen, 

wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, 

vervult ook mij met gloed! 

O Jezus, Licht der wereld, 

verlicht mij, dat ik weet 

waarmee ik U moet eren, 

U waardig welkom heet.  

 

Stil gebed.  

 

Votum en groet. 
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We zingen: lied 441 vers 7 (Nieuwe Liedboek).  

 

Waarom u zorgen maken 

met vragen, dag en nacht, 

hoe u Hem zult ontvangen 

met uw gebrek aan kracht? 

Hij komt, Hij komt met liefde, 

wil zo graag bij u zijn! 

Want Hij weet van uw grieven, 

en Hij stilt al uw pijn. 

 

Gebed.  

 

Eerste woord van bemoediging: Openbaring 3 vers 20.  

 

Jezus zegt:  

´Ik sta voor de deur en klop aan.  

Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, 

zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, 

Ik met hem en hij met Mij´.  

 

We zingen: lied 442 vers 1 (Nieuwe Liedboek).  

 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aard' en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heil'ge gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 
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Tweede woord van bemoediging/leefregel: Openbaring 

22 vers 16, 17 en 20.  

 

16 ‘Ik, Jezus, ben de telg van David, zijn nakomeling, de 

stralende Morgenster.’ 

17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert 

zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat 

wil vrij drinken van het water dat leven geeft. 

20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom 

spoedig!’ 

Amen. Kom, Heer Jezus! 

 

We zingen: lied 442 vers 2(Nieuwe Liedboek).  

 

Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
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RONDOM HET WOORD 

 

Kindermoment.  

 

Projectlied. 

 

Refrein: 

God belooft de Vredekoning 

aan zijn volk, aan Israël, 

heel de wereld wordt zijn woning, 

Micha heeft het ons verteld. 

 

Couplet: 

Pak de spiegel van je leven, 

kijk daarin, want Micha zegt: 

God vraagt om jezelf te geven, 

nederig en trouw en echt. 

 

Refrein: 

God belooft de Vredekoning 

aan zijn volk, aan Israël, 

heel de wereld wordt zijn woning, 

Micha heeft het ons verteld. 

 

Uit de bijbel: Lukas 1 vers 26 – 38. 

 

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de 

stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was 

uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een 

afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28 

Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je 

bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig 
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bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die 

begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen 

haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst 

geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een 

Zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32 Hij zal 

een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste 

worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van 

zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij 

koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn 

koningschap zal geen einde komen.’ 

34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik 

heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 

35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je 

komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een 

schaduw bedekken. Daarom zal het Kind dat geboren 

wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 

Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een 

zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield 

men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 

zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 

Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij 

gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar 

weer alleen. 

 

Verkondiging.  

 

Solozang: Ave Maria (Franz Schubert).  
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VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER 

 

Inzameling van gaven. 

 

Onderwijzing. 

 

Gemeente van Christus, vandaag vieren wij het heilig 

Avondmaal. De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht 

zijn dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten 

en bemoedigen wie in Hem geloven. Nu kunnen wij de 

maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanneer we 

in gehoorzaamheid aan het Woord van God als Gods 

kinderen willen leven. Daarom onderzoekt ieder van ons 

zichzelf: Heb ik van harte berouw over mijn zonden, 

waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle 

vreugde van het leven met de Heer ontneem? Geloof ik 

dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, 

alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn 

Zoon, onze Heer? Ben ik oprecht bereid God te dienen in 

de kracht van de heilige Geest? Ieder die zo zijn heil 

zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde 

of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, 

onze Heer.  Zo komen wij tot dit heilig Avondmaal. Niet 

om daarmee  te laten zien dat we in ons zelf volkomen 

zijn. Integendeel, wij zoeken ons leven buiten onszelf in 

Jezus Christus, de Zoon van God. 

 

De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus 

het heilig Avondmaal heeft ingesteld: ‘In de nacht waarin 

de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak 

het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is mijn 

lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te 
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gedenken.” Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en 

Hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn 

bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit 

drinken, om Mij te gedenken.” Dus altijd wanneer u dit 

brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood 

van de Heer, totdat Hij komt. 

 

Jezus is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de 

derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven 

heeft Hij ons gebracht. De levendmakende Geest heeft 

Hij ons geschonken. Door die Geest worden wij, broeders 

en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in 

waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen wij 

niet alleen met woorden maar ook met daden aan elkaar 

bewijzen. De apostel schrijft: ‘Omdat het één brood is 

zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben 

allen deel aan dat ene brood´. Zo nodigt Christus ons hier 

en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het 

volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat 

de Heer voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het 

brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. 

Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der 

aarde komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met 

groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst 

van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan 

zal God zijn alles in allen. 
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Gebed. 

 

Barmhartige God en Vader, 

wij bidden U: 

zend over ons uw heilige Geest, 

opdat wij in brood en wijn 

deel krijgen aan onze Heer Jezus Christus. 

Verenig ons door uw Geest 

met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft 

en verbind ons met elkaar 

als levende leden van zijn lichaam 

tot lof en eer van uw Naam. 

 

Gezamenlijk Onze Vader. 

 

We zingen: Psalm 24 vers 5.   

 

Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 

aloude deur, maak wijd uw boog, 

ruim baan voor de verheven Koning. 

Wie is die vorst zo groot in kracht? 

Het hoofd van 's hemels legermacht! 

Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 

 

Nodiging. 

 

Gemeenschap van brood en wijn.  
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We zingen: Psalm 24 vers 3.   

 

God is hem zegenrijk nabij, 

in 't recht des Heren wandelt hij, 

de God des heils zal hem verblijden. 

Een nieuw geslacht gaat op in 't licht 

en zoekt des Heren aangezicht, 

Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 

 

Lofprijzing. 

Loof de Here, mijn ziel, 

loof de Here, mijn ziel, 

en alles wat in mij is, zijn heilige Naam.  

 

Dankgebed. 

 

WEGZENDING 

 

Slotlied: lied 444 vers 1 en 2 (Nieuwe Liedboek).  

 

Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 
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Zegen. 

 

Als ´amen´ op de zegen zingen we: lied 415 vers 3 

(Nieuwe Liedboek).  

 

Amen, amen, amen, 

dat wij niet beschamen, 

Jezus Christus, onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de dienst zijn we van harte uitgenodigd om 

in het bijgebouw Het Anker koffie/thee te komen drinken 

en elkaar te ontmoeten. 
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