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Orde van dienst voor zondag 17 december 2017  
Derde zondag van Advent in Geesteren hk  
Viering Maaltijd van de Heer  
 
Welkom 
Aansteken Derde Adventskaars 

derde advent: 
Ik steek het derde kaarsje aan 
een lichtje in het dorre land. 
Waar rivieren juichend stromen 
en rozen bloeien in het zand. 

 
Lied 85: 1,3 
 
Bemoediging 
vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem.   die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg. God, U verwachten wij, naar U verlangen wij 
gem.   Kom tot ons God en wek uw kracht. 
vg. Raak ons met de hartslag van uw liefde 
 genees ons met de gloed van uw genade. 
gem.   Open onze ogen en maak ons tot dragers van                 

uw licht deze dag en heel ons leven.  
Amen 

 
Lied 85: 4 
 
Gebed om ontferming 
We zingen als gebed samen met de cantorij lied 463: 1,2 (cantorij), 3,4 
(gemeente) 5,6 (cantorij), 7,8 (gemeente) 
 
Verbeelding 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Oudtestamentische lezing: Jesaja 35: 1-10 
Zingen: Lied 447: 1 (gemeente), 2 (cantorij), 3 (gemeente) 
 
Nieuwtestamentische lezing: Matteüs 11: 2-10 
Zingen: Lied 456: 1,5 (gemeente), 6 (cantorij), 8 (gemeente) 
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Preek 
Orgelspel 
Zingen: Lied 452: 1,2,3 
 
Dank- en voorbeden 
 na ‘hoor ons biddend zingen’ lied 458: 

 
Collecte 
 
Rondom de Tafel 
  
- Tafelgebed 
 
vg:  De Eeuwige zij met u 
gem:  Zijn Geest zij in ons midden. 
vg:  Heft uw harten omhoog 
gem:  Wij heffen ons hart op tot God. 
vg:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
gem:  Hij is het waard onze dank te ontvangen 
 
- Zingen: Lied 158b 1x cantorij, 1x gemeente 
 
vg:  Gij wekt in ons verwachtingen, God 

want Gij hebt omgezien naar ons en U over ons ontfermd. 
Met de dauw van uw liefde  
herschept Gij de aarde, maakt Gij ons ruimte. 
Een weg van vrede ontvouwt zich, een morgen gloort 
beschijnt wie zijn gezeten in schaduw van de dood. 
Zo doet Gij uw schepping goed. 
Daarom zingen wij mee – met hart en ziel - 
met Zacharias, met Maria, met Johannes en met allen die door 
de tijden als wachters in de nacht, gezeten in het duister 
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gezongen hebben van het licht van uw dag. 
Met hen mee verheffen ook wij vandaag onze stem: 

 
Zingen: lied 405:1 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 

 
vg:  Gezegend Gij, om Jezus uw knecht, 

uw zoon en profeet, die uw liefde gestalte gaf, 
en die stem gaf aan onze hoop, 
die gerechtigheid omhelsde, en één en al ontferming was. 
Hij is het, die nog ons leidt en onze handen vult 
sinds die nacht waarin hij werd overgeleverd, 
toen hij brood nam, daar de dankzegging over uitsprak, 
het brak en aan zijn discipelen gaf met de woorden: 
Neemt en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt 
Doet dit tot mijn gedachtenis. 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over 
uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd:  
Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn 
bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt  tot vergeving 
van zonden. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn 
gedachtenis. 

 
- Zingen: Ik zal er zijn voor jou   - Melodie: Laat komen Heer uw rijk 
 
1  Ik zal er zijn voor jou 

zo heeft de Heer gezegd. 
Ik zal er zijn voor jou 
met vrede en met recht. 

 
2  Ik zal er zijn voor jou 
  met wijn en stukje brood. 
  Ik zal er zijn voor jou 
  mijn liefde is zo groot. 
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3.  Ik zal er zijn voor jou 
  een schaduw aan je zij. 
  Ik zal er zijn voor jou 
  Ik ben er altijd bij. 
 
4.  Ik zal er zijn voor jou 

ik laat je niet alleen. 
  Ik zal er zijn voor jou 

mijn licht straalt om je heen. 
 
vg: 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. 

 
- Nodiging en viering 
   

Onder het delen zingen we 117d 

 
  
- Dankgebed 
 
Slotlied: Lied 444: 1,2,3,4,5 
Zegen 
 
U wordt uitgenodigd voor een samenzijn met koffie, thee en limonade 
achterin de kerk 


