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Zondagen van de Adventstijd 
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Advent 
Zondagen van verwachting 

 
Maria heeft het woord gehoord 

Je staat geleund tegen de kamerwand 
En kijkt vanuit de verte naar het licht 

Zonder te weten tast je rechterhand 
Je lichaam af, valt stil om je gezicht. 

Je draagt een sluier van verwondering 
Van rakelings nabij en nog niet weten. 
Binnen de stroom van einde en begin 
Rijpen geheimen tot een levensteken. 
Je gaat achter de woorden aan op reis 

Zoals een s Mozes moet je schaduw lopen. 
Je draagt een kind, er daagt een paradijs; 
Voorbij de einder blijft er nog een hopen. 

(Hanna Lam) 
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INTREDE 

 

Klok luidt en inleidend orgelspel klinkt 

 

Mededelingen door de ambtsdrager van dienst 

 

Verstilling 

 

Adventslied, waarbij de kaarsen van de 

adventskrans worden aangestoken (zo mogelijk staande) 

 

Groet, bemoediging en drempelgebed 

v: De genade van de Eeuwige zij met u allen. 
a: En zijn vrede ook met u. 
v: Onze hulp is 
a: de Naam van de Eeuwige 
    schepper van hemel en aarde. 
 
v: O God, wij blijven hopen 
    op U, op Uw komst, op Uw Rijk, 
    Gij hebt ons Uw Woord gegeven 
    en wij dromen van vrede. 
a: Keer U om naar ons toe 
    toon ons uw macht. 
v: Geef ons uw vrede, hoor ons bidden. 
a: Wij roepen tot U 
    heel uw schepping zucht en wacht. 
    Amen. 
 
Psalm van de zondag 
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Kyriegebed afgesloten met: 

 
 
Adventslied 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen / kinderlectorij / adventsproject 
afgesloten met het  
Kinderlied 
 
1

e
 lezing 

 
Lied 
 
2

e
 lezing 

 
v: “Woord ten leven!” 
a:   
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Preek 
 
Credo (zo mogelijk staande) 
 
 
DIENST VAN GEVEN, GEBED EN MET ELKAAR DELEN 
 

Collecte 
 
Adventslied 
 
Gebeden (Voorbede – Stilte – Onze Vader) 
 
Slotlied (zo mogelijk staande) 
 
Zending en zegen 
afgesloten met: 

 
 
 
Uitleidend orgelspel 
 
Deurcollecte voor het werk in onze gemeente 
 
U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij koffie/thee en 
limonade. 
 
 
Denkt u eraan dit liturgieboekje weer terug te leggen in het portaal? 
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Bij de viering van het Heilig Avondmaal wordt de dienst na het 
Credo als volgt voortgezet:  
 

Gebeden 
 

Collecte (twee rondgangen) 
 

Tafellied 
 

Tafelgebed 
v: De Eeuwige zij met u. 
a: Zijn Geest hier in ons midden. 
v: Heft uw hart omhoog. 
a: Wij heffen ons hart op tot God. 
 

v: U brengen wij onze dank, Heer onze God, 
    door Jezus Christus, 
    want door hem, in hem en met hem 
    schenkt u ons een visioen: 
    een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
    een land van vrede voor mensen, - 
    het is uw belofte aan ons,  
    bevestigt in uw woord en met leven van Jezus Christus zelf, 
    mens van uw toekomst. 
 

a:  
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v: Gezegend zijt Gij, 
    onuitsprekelijke bondgenoot, 
    gezegend is hij, die wij verwachten 
    die komt in uw Naam, Jezus Christus, 
    mens uit uw genade 
    gezonden  
    om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn 
    om het hart te helen van mensen die gebroken zijn 
    om brood te worden, leeftocht, voor vandaag 
    om wijn te zijn, vrucht van vrede, de vrede zelf te zijn. 
    Wij danken dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. 
     
    Hij was het die in uw liefde bleef geloven 
    zelfs in de nacht dat Hij verlaten en verraden werd, 
    toen Hij een brood nam, het brak en deelde 
    en tot de leerlingen zei: 
    ‘dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.’ 
    Na de maaltijd nam Hij de beker, sprak de dank erover uit, deelde 
    En zei tot de leerlingen: 
    ‘dit is de beker van het nieuwe verbond, leven gevend als bloed, 
    doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.’ 
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a:   

 
 
v: Kom midden onder ons met uw Heilige Geest, 
    verwek in ons liefde die blijft, 
    die bestand is tegen hoogmoed en wanhoop 
    bestand tegen onverschilligheid en verwarring. 
    Wijs ons de richting aan in uw Geest 
    Zoals deze ook Jezus Christus heeft bezield, 
    die ons heeft leren bidden: 
  
a: Onze Vader 
 
Vredegroet 
v: De vrede van Christus zij met u allen. 
a: Zijn vrede ook met u. 
 
We wensen elkaar Christus’ vrede toe. 
 
Tijdens het breken van het brood zingen we 
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a:  

 
 
We delen met elkaar brood en wijn/druivensap tijdens het 
lopend Heilig Avondmaal. 
 
Gebed 
 
Slotlied (zo mogelijk staande) 
 
Zending en zegen 
afgesloten met: 
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Uitleidend orgelspel 
 
Deurcollecte voor het werk in onze gemeente 
 
U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij koffie/thee en 
limonade. 
 
 
Denkt u eraan dit liturgieboekje weer terug te leggen in het portaal? 
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Zegenbede 

 

Wij zullen gaan en leven in Gods naam, 

gevoed met hoop, gelaafd met nieuwe vreugde, 

gedragen op de vleugels van Gods trouw, 

gedreven door de rugwind van zijn zegen: 

 

dat Hij, de Eeuwige, ons in het oog zal houden 

gelijk wij zullen omzien naar elkaar 

dat Hij ons mensen in zijn hart zal dragen 

zo warm als Hij mag wonen in ons hart; 

dat Hij zijn hand zal hebben in ons leven 

en dat ons leven in zijn hand zal zijn; 

dat wij elkaar, geborgen in Gods liefde, 

de vreugde doen te leven in zijn naam. 
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Zegenbede 
 

Wij zullen gaan en leven in Gods naam, 

gevoed met hoop, gelaafd met nieuwe vreugde, 

gedragen op de vleugels van Gods trouw, 

gedreven door de rugwind van zijn zegen: 

 

dat Hij, de Eeuwige, ons in het oog zal houden 

gelijk wij zullen omzien naar elkaar 

dat Hij ons mensen in zijn hart zal dragen 

zo warm als Hij mag wonen in ons hart; 

dat Hij zijn hand zal hebben in ons leven 

en dat ons leven in zijn hand zal zijn; 

dat wij elkaar, geborgen in Gods liefde, 

de vreugde doen te leven in zijn naam. 

 

 

 

 


