
Zingen vòòr de dienst  LB 440: 1  

Welkom, mededelingen namens de kerkenraad  

Lezen van het gedicht van deze zondag, waarna de eerste adventskaars wordt aangestoken door de ouderling 

van dienst. 

In een wereld vol met zorgen wachten wij al eeuwenlang  

op een lichte, nieuwe morgen, hoor je ’t engelengezang? 

Straks zal alles weer gaan bloeien, Jezus krijgt dan alle macht. 

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

Uitleg bloemenarrangement door Alma Piké  

 

 

Orde voor de dienst op de Eerste zondag van Advent 2022  
                        Dienst van Schrift en Tafel – Viering van de Maaltijd van de HEER 

 

   Dienst van de VOORBEREIDING  

 

* Moment van stilte  

  

* Groet  

V.           De Heer zij met u  

A.            OOK MET U ZIJ DE HEER  

  

* Bemoediging  

V.                                                 Onze hulp is in de naam van de Heer  

A.                                                 DIE HEMEL EN AARDE  GEMAAKT HEEFT  

  

* Drempelgebed  

V. (spreekt het drempelgebed uit en eindigt met de woorden:) door Jezus Christus onze Heer.  

A.           AMEN.  

  

* Aanvangslied        LB 121: 1  
   (hierna gaat de gemeente zitten)  

  

* Gebed   

  

* Zingen       (melodie LB 753) 

 

Wij reiken naar de bron van ’t licht,  

dat duisternis bestrijdt,  

alle heuvels slecht en voeten richt  

en een mens weer mens laat zijn.  

 

 

 



Het leidt ons aan de pijn voorbij,  

spant zélfs de regenboog  

over wateren zo diep, zo stil  

waarin zich verdriet bewoog. 

 

Het spreekt tot ons van hoop en troost  

door God ons aangereikt,  

omdat Hij ons zeer na wil zijn  

en in liefde ons bereikt. 

  

Dienst van het WOORD  

  

  

* Lezing uit het Eerste Testament   Jesaja 25: 6 t/m 9 (BGT)     (Frits Akse) 

Op de berg Sion maakt de machtige Heer een maaltijd klaar. Het wordt een feestmaal voor 

alle volken, met heerlijk eten en drinken: vet en kruidig vlees, en goede wijnen met een 

krachtige smaak. Op die berg zal de Heer een eind maken aan de dood. De dood heeft nu 

nog macht over alle volken, maar hij zal voor altijd verdwijnen. God, de Heer, zal alle tranen 

van de gezichten vegen. En niemand zal zijn volk nog slecht behandelen. Dat heeft de Heer 

zelf beloofd.  

Als die dag komt, zullen de mensen zeggen: ‘De Heer is onze God! We wisten dat hij ons zou 

bevrijden. Hij is de Heer! We kunnen blij zijn en juichen, want de Heer heeft ons bevrijd.’ 

 

* Lezing uit het Tweede Testament     Het evangelie volgens Lucas, h. 14: 12 t/m 24 (BGT) 

 

Jezus zei tegen de man die hem uitgenodigd had: ‘Stel dat je mensen uitnodigt om ’s 

middags of ’s avonds bij jou te komen eten. Vraag dan niet je vrienden, je familie of je rijke 

buren. Want dan krijg je ook een uitnodiging om bij hen te komen eten. En zo krijg je iets 

terug voor je moeite. Als je mensen thuis uitnodigt, vraag dan arme mensen, zwervers en 

bedelaars. Het echte geluk is dan voor jou. Want die mensen kunnen niets voor jou 

terugdoen. Daarom zal God je belonen, op de dag dat goede mensen opstaan uit de dood.’  

Eén van de gasten hoorde wat Jezus zei. Die man zei: ‘Het echte geluk is voor de mensen die 

feest zullen vieren in Gods nieuwe wereld.’  

Jezus antwoordde met een voorbeeld. Hij zei: ‘Een man geeft een groot feest en nodigt veel 

mensen uit. Op de dag van het feest stuurt hij zijn knecht naar de gasten met het bericht: 

‘Kom naar mijn feest, alles staat klaar.’ Maar de gasten zeggen één voor één: ‘Het spijt me, 

ik kan niet komen.’ De eerste zegt: ‘Ik heb een stuk land gekocht dat ik nu echt moet gaan 

bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt.’ Een ander zegt: ‘Ik heb tien koeien gekocht en 

ik moet ze gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt.’ En weer een ander zegt: ‘Ik kan 

niet komen, want ik ben net getrouwd.’  

De knecht komt terug en vertelt alles aan zijn heer.  

Die wordt kwaad en zegt tegen zijn knecht: ‘Ga direct de stad in. Haal de arme mensen, 



zwervers en bedelaars van de straat en breng ze hier.’ Als de knecht weer terugkomt, zegt 

hij: ‘Heer, ik heb gedaan wat u vroeg, maar er zijn nog steeds lege plaatsen.’ De heer 

antwoordt: ‘Ga dan naar de wegen buiten de stad en haal iedereen op die daar rondloopt. 

Zorg dat iedereen komt, want mijn huis moet vol worden. En luister naar mijn woorden: De 

gasten die ik eerst uitgenodigd had, mogen niet meer binnenkomen!’’ 

* Muziek                              LB 388 (Leona Philippo) 

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor ieder van ons schoon water en brood,  

een veilige plek, een plaats om te schuilen, een plaats in Gods licht als tafelgenoot.  

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!  

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!  

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor iedere vrouw, voor iedere man.  

Niet minder of meer, de een of de ander: het delen van macht is deel van ons plan.  

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, want iedere stem geeft klank aan het koor.  

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; ze vinden elkaar en niemand gaat voor.  

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, en 

ondanks de pijn: een plaats van vergeving, genadig begin van goddelijk recht.  

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, een 

plaats om te zijn, een plaats om te worden getuige van Hem, een levend bewijs. 

 

* Uitleg en verkondiging  

  

* Zingen     LB 422: 1, 2 en 3 
   (onder naspel komen kinderen uit de Kinderkerk) 

 

* Kinderlied   ‘Komt als kind in onze nacht’     uit het Adventsproject 2022 

 

 

* Gedicht  Wij gaan aan tafel, hier tezamen,  

in deze kerk, die met haar ramen,  

de blik van ons naar buiten wendt. 

 

Wij zoeken wat ons kan verbinden,  

niet louter de gelijkgezinden,  

maar mensen nu nog onbekend.  

 

In plaats van muren, bruggen bouwen.  

de ander aanzien in vertrouwen.  

En één zijn in verscheidenheid.  

 

Als wij zó allen respecteren  

en ieders eigenheid waarderen,  

dàn leeft Gods liefde wereldwijd. 

 



Dienst van het DELEN    

  

* Dank- en voorbeden, stil gebed  

 

 * Inzameling van de gaven  
   (we kijken ondertussen naar een impressie van ‘Aan tafel!’ in de Open Hof keuken)  

  

 
 
Viering van de Maaltijd van de HEER 

 
 

Gezongen Geloofsbelijdenis      (mel. LB 840)  
 

Ik geloof in mijn God als de kracht,  
    die het licht ontsteekt, waar het duister is,  

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,  
die een vuurvlam is in de nacht. 

 
Ik geloof in mijn God als de bron,  
van waaruit alles leeft wat geboren is,  
die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,  
die het woord sprak, waarmee het begon. 

 
Ik geloof in mijn God als het doel  
van de voeten die hier op de aarde staan,  
van de dromen die door alle landen gaan,  
van de zoektochten van het gevoel. 

 
Ik geloof in mijn God als de stem,  
die de wereld naar toekomst en vrede leidt  
en het uitzicht biedt, al zo lang verbeidt,  
van geloof, hoop en liefde door Hem. 

          (ds. Jaap Zijlstra) 
 

 
V.: Goede God, wij zijn blij en wij danken U dat wij tot U mogen komen.  
A.: Gezegend is uw Naam. 
 
V.: U hebt ons lief en schenkt ons deze aarde.  
A.: Gezegend is uw Naam. 
 
V.: U hebt ons lief en schenkt ons uw Zoon Jezus.  
A.: Gezegend is uw Naam. 
 
V.: U hebt ons lief en brengt ons hier samen.  
A. Gezegend is uw Naam. 



Daarom danken wij U en zingen in onze dankbaarheid: LB 385: 1 
 
Ja, wij danken U, goede God, om Jezus, uw lieve Zoon. Hij had zijn leven voor ons over. 
Hij is een vriend van mensen. Wie Hem nodig heeft, die helpt Hij. Voor ons is Hij alles wat 
wij zullen zijn. Hij heeft ons zijn Geest gegeven om te leven als uw kinderen. 
 
Zingen: LB 385: 2 
 
Want Jezus heeft in de nacht, dat Hij werd overgeleverd, het brood genomen.  
Hij dankte U, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis.’ 

 
Zingen: LB 385: 3 
 
Zo nam Jezus ook na de maaltijd de beker met wijn, Hij dankte U en gaf hem aan zijn 
leerlingen met de woorden: ‘Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt tot vergeving van 
zonden. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.’ 

 
Gezegend is uw Naam, nu wij zullen eten van het brood en drinken van de wijn, - totdat U 
komt, voorgoed. Geef ons in ons leven, goede God, ook uw Geest van liefde en breng ons 
dicht bij U en bij elkaar.  
 
Zingen: LB 385 : 4 
 
Zo bidden wij met alle mensen van vroeger en nu de woorden die Uw Zoon ook ons leerde: 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen,  

laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  

En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.   

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid.  

Amen. 

Weest allen nu welkom aan de tafel van de Heer!  
(Brood en wijn worden gedeeld) 
 

* Dankzegging  (gedicht, door Marianne van der Schilden) 

 
Het hoge woord moet gesproken zijn,  
de tafels gedekt met brood en wijn  
en overvloed aan leven,  
om zegen door te geven,  
om tussen schaduwen en pijn   
een teken van Gods licht te zijn.  
Een teken om te helen  
en wereldwijd te delen.  



Christus U bent het levensbrood,   
de wijn, die zich voor ons vergoot,  
de bron van een nieuw leven,  
om krachten door te geven,  
die scheppend, sterk en dragend zijn,  
die mensen, hetzij groot of klein,  
dan samen kunnen delen,  
om wereldwijd te helen.   (ds. Alfred Bronswijk) 

  
*  Slotlied               LB 442: 2   

  

*  Opwegzending en zegen  

  

  

 


