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Eerste advent, heilig avondmaal

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 130: 3 en 4

3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de HEER die hoort.

Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord.

Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,

blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

4. Gij al Gods bondgenoten, zie naar zijn toekomst uit!

De HEER is vast besloten tot goedertierenheid!

Hoor aan de goede tijding: Hij geeft in zijn geduld

aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

Stil gebed, votum en groet

Aansteken Eerste adventskaars: Nora en Merel

Zingen: In ons hart geboren (Sela)

Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;

God dichtbij als nooit tevoren.

O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw

in ons hart geboren.

1

 Maak ons uw voeten. Maak ons uw handen.

Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.

Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;

God dichtbij als nooit tevoren.

O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw

in ons hart geboren.

 

Maak ons uw oren. Maak ons uw lippen.

Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.

Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;

God dichtbij als nooit tevoren.

O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw

in ons hart geboren.

Gebed om de Heilige Geest, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Zingen: Projectlied: Jezus — Kind in onze nacht (mel. Gezang 134)

1. In een wereld, soms zo duister, werd al eeuwenlang gewacht,

op een nieuwe morgen — luister, hoor je ’t lied al door de nacht? 

Glo-ri-a, God woont bij de mensen.

Glo-ri-a, Jezus — Kind in onze nacht.

2. God belooft een nieuwe wereld, al ons wachten wordt beloond.

Hij zal wonen bij de mensen, komt als kind in onze nacht.

Glo-ri-a, God woont bij de mensen.

Glo-ri-a, Jezus — Kind in onze nacht.

2



Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing (NBV21): Jakobus 5:7-11

7Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de

boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn

land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. 8Wees net zo

geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. 9Klaag niet

over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel

over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. 10Neem een

voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van

de Heer spraken. 11Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U

hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de

Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig.

Zingen: Gezang 130

1. De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver.

Bezing nu met verblijden de heldre morgenster.

Wie schreide in het duister begroet zijn klare schijn,

als hij met al zijn luister straalt over angst en pijn.

2. Zo is ons God verschenen in onze lange nacht.

Hij die de englen dienen, die eeuwen is verwacht,

is als een kind gekomen en heeft der wereld schuld

nu zelf op zich genomen en draagt ze met geduld.

3. Hoevele zwarte nachten van bitterheid en pijn

en smartelijk verwachten ons deel nog zullen zijn
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op deze donkre aarde, toch staat in stille pracht

de ster van Gods genade aan ’t einde van de nacht.

4. God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis,

maar schenkt ons toch een morgen die vol van luister is.

Hij komt ons toch te stade ook in het strengst gericht.

Zijn oordeel is genade, zijn duisternis is licht.

Overdenking

Wachten op de dag dat Jezus terugkomt

Muzikaal intermezzo

Zingen: Weerklank 338: 1, 2, 3, 4 en 5 (= Lied 377 Nieuwe Liedboek)

1. Zoals ik ben, kom ik nabij, met niets in handen dan dat Gij

mij riep en zelf U gaf voor Mij — o Lam van God, ik kom.

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, mijn angsten en onzekerheid,

mijn maskers en mijn ijdelheid — o Lam van God, ik kom.

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, tast ik naar U, die mij bemint,

bij wie mijn ziel genezing vindt — o Lam van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij — o Lam van God, ik kom.

5. Zoals ik ben, in U te zijn en Gij in mij, in brood en wijn:

uw ziel, uw levenskracht wordt mijn — o Lam van God, ik kom.

4



Viering heilig avondmaal

De apostel Paulus beschrijft hoe onze Here 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 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’ (1 Korintiërs 11:23-26).

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Here en Heiland Jezus

Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende

ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons

lijden op zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd

mishandeld, maar verzette zich niet, en deed zijn mond niet open. Hij

werd gebonden — om ons te bevrijden. Hij werd ter dood

veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis — om ons vrij te spreken. Hij

heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid.

Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij

verlaten’ (Matteüs 27:46) — opdat wij door God aangenomen en nooit

meer door Hem verlaten zouden worden. 

In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht’

(Johannes 19:30). Hij 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
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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’

(1 Korintiërs 10:17).

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 Here voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het brood ons zal

versterken en de wijn ons hart verheugt (Psalm 104:15). 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.

Gebed van verootmoediging

Apostolische geloofsbelijdenis (we gaan staan)

Nodiging

Psalm 43: 3 en 4

3. Zend, HEER, uw licht en waarheid neder

en breng mij, door die glans geleid,

tot uw gewijde tente weder,

dan klimt mijn bange ziel gereder

ten berge van uw heiligheid,

daar mij uw gunst verbeidt.
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4. Dan ga ik op tot Gods altaren,

tot God, mijn God, de bron van vreugd;

dan zal ik juichend stem en snaren

ten roem van zijne goedheid paren,

die na kortstondig ongeneugt’

mij eindeloos verheugt.

 

Na elke tafel couplet uit Gezang 124

 

1. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken van d’ eeuwenlange nacht.

Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood,

van God en mens verlaten — begroeten ’t morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen het nachtlijk duister zwicht,

en die zal zegepralen, is Christus, ’t eeuwig licht!

5. Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

Dankzegging na de maaltijd

Gemeente,

laten wij nu de Here aan zijn tafel onze zielen gevoed heeft, zijn naam

met dankzegging prijzen en ieder spreke in zijn hart:
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1Prijs de HEER, mijn ziel,

prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
2Prijs de HEER, mijn ziel,

vergeet niet één van zijn weldaden.
3Hij vergeeft u alle schuld,

Hij geneest al uw kwalen,
4Hij redt uw leven van het graf,

Hij kroont u met trouw en liefde,

8Liefdevol en genadig is de HEER,

Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9Niet eindeloos blijft Hij twisten,

niet eeuwig duurt zijn toorn.
10Hij straft ons niet naar onze zonden,

Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
11Zoals de hoge hemel de aarde overspant,

zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen.
12Zo ver als het oosten is van het westen,

zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.
13Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,

zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.

Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen,

van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.

Dankgebed

Aankondiging collecte

1. Kerk 2. Diaconie
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Crèche komt terug

Slotlied (kinderlied): Evangelische Liedbundel 426: 2 en 4

2. Dank U voor die duizend mooie dingen;

dank U voor uw liefde elke dag.

Dank U dat als zorgen mij omringen

ik eenvoudig bij U komen mag.

Refrein: Dank, dank, dank o Heer,

U blijft altijd bij ons Heer.

Amen, amen, amen.

4. Dank U voor het wonder in mijn leven;

dank U voor uw Geest en voor uw kracht.

Dank U dat U alles hebt gegeven,

dat U alles voor mij hebt volbracht.

Refrein: Dank, dank, dank o Heer,

U blijft altijd bij ons Heer.

Amen, amen, amen.

Zegen

Avondmaalscollecte

1. Kerk 2. Diaconie
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