
 
Zondag 11 december 2022 

 derde van de Advent 
 

dwars door de wolken heen… 
 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Gebed op de drempel: ‘Die ons voor het licht gemaakt 
hebt’ (lied 277) 
 
Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij leven: 
spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam 
Ik zal er zijn. 
 
Openingslied: ‘Licht in onze ogen’: lied 463, 1+2+3 
 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de derde adventskaars, terwijl we vers 4 en 
5 zingen van ‘Licht in onze ogen’. 
 
Smeekgebed, na elke strofe besloten met  
(t. Gert Jan de Bruin, m. Jacques Berthier; Op de vleugels 
van een lied, 21) 
 
De wereld wacht: hoe lang nog God? 
Kom met uw licht, verjaag de nacht. 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
Verhaal voor de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 35,1-10 
 
Evangelielezing: Matteüs 11,2-3a 
 
Lied: ‘Zijt Gij waarop de wereld wacht’: lied 446, 1-4 
Vers 1+3 allen; 2+4 mannen 
 
Vervolg evangelielezing: Matteüs 11,7-11 
 
Acclamatie: ‘Kom Heer, op wie de wereld wacht’: lied 
446,5 
 
Overweging 

 
Muziek 
 
Lied: ‘Niet is het laatste woord gesproken’: lied 818 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
Inzameling van de gaven; intussen komen de kinderen 
terug uit de kinderdienst. 
 
Lied bij het begin van de tafelviering: ‘kyrie eleison…’: lied 
463, 6+7+8 
Intussen wordt de tafel klaargemaakt en wassen de 
ambtsdragers hun handen. 
 
Tafelgebed en voorbeden 
vg Vrede u allen, 
allen vrede ook u! 
vg Harten omhoog, 
allen wij heffen ze op! 
vg Laten wij danken de Eeuwige God, 
allen Hij is het waard onze dank te ontvangen! 
 
vg Wij verlangen naar U, God 
omdat U naar ons om ziet 
en zich over ons ontfermt. 
Met de dauw van uw liefde 
herschept U de aarde en maakt U ons ruimte. 
Een weg van vrede ontvouwt zich, 
een morgen gloort 
en beschijnt wie zijn gezeten 
in de schaduw van de dood. 
Daarom zingen wij mee 
met Zacharias, met Maria en met allen 
die door de tijden als wachters in de nacht 
gezongen hebben van het licht van uw dag: 
 
lofzang: ‘God zij geprezen met ontzag’: psalm 68,7  
(t. Willem Barnard, m. psalm 36) 
 
vg Wij zegenen U om Jezus, 
uw zoon en profeet, 
die uw liefde gestalte gaf, 
die gerechtigheid omhelsde 
en één en al ontferming was. 
Hij is het die nóg ons leidt 
en onze handen vult sinds die nacht 
van de overlevering, 
toen Hij brood nam en U zegende, 
het brak en aan zijn leerlingen gaf 
en zei: “dit ben ik, voor jullie. 
Doe dit om mij te gedenken.” 
Zo nam hij ook de beker, dankte U, 
gaf hem rond en zei: 
“Deze beker met wijn ben ik zelf. 
Doe dit steeds weer om mij te gedenken.” 
 



Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
allen Naar U gaat mijn verlangen, Heer (lied 25c) 
 
Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Zend uw Geest uit over ons mensen, 
over dit brood en deze wijn, 
over heel uw kerk. 
Dan blijft ook in ons de verwachting gewekt, 
dan zet ook in ons uw Woord vrucht 
en groeit de hoop. 
Wek op uw macht, uw overmacht aan liefde 
en bevrijd wie nu nog huizen 
in de zware schaduwen, in een duister land. 
Breng hen met ons bijeen in uw Rijk van vrede. 
 
En hoor de woorden die wij uitspreken, 
Jezus achterna: 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 

uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
We delen brood en wijn. Bij de Paaskaars wordt het brood 
uitgedeeld. Bij het orgel worden kleine bekertjes 
druivensap uitgedeeld. Intussen luisteren we naar muziek. 
 

allen gaan staan 
 

Slotlied: ‘Nu daagt het in het oosten’: lied 444, 1+2+3+4 
 
Zegen 
Beaming van de zegen: ‘Reeds daagt het in het oosten’: 
lied 444,5 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en in de hal. Blijft u niet bij de koffietafel staan? De koffie 
mag overal in de kerkzaal en door het hele gebouw 
worden opgedronken. Laten we erop blijven letten dat we 
elkaar de ruimte geven. 

 
 

Voorganger: ds. Ellie Boot  
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
Diakenen: Liesbeth van den Heuvel en Jan van de Kuilen 
Kinderdienst: Anja en Lisa Bouw 
Zondagskind: Emma van Dommele 
Lector: Elly de Graaf 
Koster: Aalt van de Pol 
Welkom: Robert Bloemendaal 
Beeld: Joke van der Klok 
Geluid: Jan Baas 
Koffiedienst:  Yvonne de Gier en Alice Bernhard 
 
De collectes zijn voor de Eigen diaconie en Onderhoud 
van het gebouw. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd 
voor de stichting ‘naar school in Haïti’.   
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 
 


