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Orgelspel 
 
Welkomstwoord 
 
Aansteken van de adventskaarsen door Lotte en Cobus 
 
Zingen: Lied 285 – Het licht is ons voorgegaan 
 
Bemoediging en drempelgebed 

      v:      Onze hulp is in de naam van de Heer 
      a:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
      v:      Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
      a:   EN NOOIT LOSLAAT WAT HIJ EENMAAL BEGON. 
 
      v: Wij gaan vol verwachting op weg, 
      a: MET U EN MET ELKAAR  
      v:  Opdat wij uw stem mogen horen, 
      a: en HET WAAR WORDT WAT U BELOOFT: 
      v: dat de lelie welig zal bloeien in de woestijn, 
      a: ALS SPOREN VAN DE TIJD UW TOEKOMST TEGEMOET. 
  AMEN 

 
 
Zingen: Psalm 85 vers 1, 2  
 
 
Gebed om ontferming: 
  

Na ‘zo roepen wij tot U en zingen’: lied 301e 

 
 



3 

 

Zingen: Lied 158b – Een schoot van ontferming 
 
 
Project met de kinderen 
 
 
Zingen: projectlied: Een boek volverwachting - melodie Liedboek 8a/243 

 

. 

 
       2.  Bloemen, ze bloeien in de grond 
        waar vroeger niemand leven vond 
        Kijk, zo versiert de Heer ons land. 
        Zo neemt hij mensen bij de hand. 
 
 
Gebed voor de opening van het Woord 
 
 
Lezing uit het OT: Jesaja 35 
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Zingen: Lied 126a – Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap 
                refrein: allen, voorzang: cantor 

 
 

          c:    Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
 Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen". 
 Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
 Gij onze vreugde. 

           
 a:   Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

 dat zal een droom zijn. 
 Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
 dat zal een droom zijn. 
 

 c:   Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
 zoals rivieren in de woestijn 
 die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 
 Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde. 
 Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
 Zingende keert hij t'rug met zijn schoven. 

 

  a:   Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
 dat zal een droom zijn. 
 Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
 dat zal een droom zijn. 
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Evangelielezing: Mattheus 11 vers 2 – 11 
 
 
Zingen: Lied 446 – Zijt Gij waarop de wereld wacht /   solo =  cantor 

 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 459 vers 1, 3, 4 en 6 – Ik breng een rechter aan het licht. 
 
Gebeden,  

Dankgebed 
Voorbede, 
na ‘Hoor ons biddend zingen’ 

 
 
Klaar maken van de tafel en collecte en Orgelspel 
 
Praktische uitleg en inleiding 

 

Zingen: Lied 453 vers 1, 2 en 3 – Wachters van de tijd 

 
TAFELGEBED 

v:  De Heer zij met u 
a:  ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN. 
v:  Heft uw harten omhoog 
a:  WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD. 
v:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
a:  HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN. 
v:  Gij wekt in ons verwachtingen, 
     want Gij hebt omgezien naar ons 
     en U over ons ontfermd. 
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     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 en met allen die door de tijden 
     als wachters in de nacht, gezeten in het duister 
     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. 

 
v:  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 
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 dat voor u en voor velen vergoten wordt 
 tot vergeving van zonden. 
 Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. 
   
 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. 

a:  Onze Vader 
 
 
Zingen: Lied 453 vers 4 en 5 
 
Uitdelingswoorden en nodiging 
 
    DELEN VAN BROOD EN WIJN 

 

Dankgebed 

 

Zingen: LB Lied 442 – op u, mijn Heiland… (Staande) 

 

Zending en Zegen, Amen, amen, amen. 

 

Orgelspel 
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