
3e zondag van Advent 
 
Welkom 
Aansteken van de tafelkaarsen door Eva Winter 
Eva leest het versje voor de 3e zondag van Advent: 
 

Twee kaarsjes staan te branden 
maar kijk, er is nog plek voor meer. 
Het derde kaarsje laat ons voelen: 
God maakt het goed, steeds weer. 

 
Eva steekt de derde Adventskaars aan 
Blokfluitensemble Interval speelt: In Nativitate Domini –  
   Cristóbal de Morales (1500-1553) 
Stilte 
 

 INTREDE 
Aanvangslied (staande): Lied 461 : 1.2 
Groet Eva: God is altijd om ons heen 
  en ook Jezus is bij ons. 
 vg.: De goedheid en de vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer 
  voor ons allen. 
 allen: AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 
 Eva: Onze hulp komt van de HEER  
 allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 Eva: die eindeloos trouw is 
 allen: EN ONS EN ONZE WERELD 
  NOOIT LAAT VALLEN. 
 Eva: Goede God, 

vol vertrouwen wachten we op U. 
Wij hopen op licht voor ons hart en ons leven. 
Wij hopen op licht voor onszelf en voor elkaar. 
Wij kijken uit naar een dag die nooit eerder is geweest. 

 vg.: Maak met ons een nieuw begin. 
  Maak onze handen sterk 
  voor het werken aan uw wereld. 
 allen: AMEN. 
Zingen: antifoon 432c – Psalm 85 : 4 – antifoon 432c 
(we gaan weer zitten) 



Met de kinderen 
Zingen: Projectlied ‘Geef Licht!’ 
(kinderen gaan naar de Kinderdienst en tieners naar de Tienerdienst) 
Gebed om ontferming 
Zingen: Lied 433 
 

 De HEILIGE SCHRIFT 
Gebed 
Lezing uit het Oude Testament: Micha 6 : 1-8 
Blokfluitensemble Interval speelt: Siciliano - John Stanley (1712-1786) 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteus 11 : 2-11 
Zingen: Lied 339a 
Preek 
Zingen: Lied 453 : 1.2.3 – Lied van de maand (toelichting zie achterzijde) 
  

 GEBEDEN en GAVEN 
Gebeden 
Inzameling van de gaven 
 

 MAALTIJD van de HEER 
Zingen: Lied 453 : 4.5 – Lied van de maand (toelichting zie achterzijde) 
Nodiging 
Opening:  
 vg: De HEER zal bij je zijn 
 allen: De HEER zal je bewaren. 
 vg: Laten wij ons openstellen voor de HEER. 
 allen: Wij openen ons hart voor de HEER. 
 vg: Wij danken de HEER, onze God. 
 allen: Hij geeft wat nodig is om te leven. 
Tafelgebed 

U danken wij, God, 
want U doet ons leven met het Licht voor ogen, 
ook wanneer de nacht 
zich meester wil maken van hart en ziel. 
U die ons de weg wijst naar uw goede aarde, 
uw land van belofte, 
U zegenen wij, U zingen wij toe: 

Heilig, heilig, heilig, Heer van alle machten, 
hemel en aarde vervult uw heerlijkheid! 
Zegent, hosianna, Hem die wij verwachten, 
die in de Naam des Heren ons bevrijdt. 



Gezegend bent U om de Zoon van uw liefde. 
Hij, onze geboorte, 
Hij, onze nieuwe dag, 
die vasthield aan uw beloften 
tot in de nacht waarin hij werd overgeleverd. 
Toen heeft hij een brood genomen, het gebroken, 
en gezegd: 'Dit is mijn lichaam voor u'. 
Zo heeft hij ook de beker genomen, en gezegd: 
'Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit om mij te gedenken'. 

Laten wij dan eten, brood aan ons gegeven 
om te gedenken aan Gods barmhartigheid. 
Laten wij dan drinken, wijn die bruist van leven, 
totdat Hij komen zal in heerlijkheid. 

Onthoud ons hier niet de Geest die levend maakt, 
die ons aanblaast tot dingen 
die wij niet hadden gedacht en verwacht. 
Maak ons open voor uw Geest; 
dat die ons bijeen houdt 
als het lichaam van Christus hier onder de mensen. 
Dat die Geest ons aanspoort om te blijven bidden: 
Onze Vader... 

 
De vredegroet 
 vg: De vrede van de Heer zal altijd met u zijn. 
 allen: En met uw geest. 
 vg: Wij wensen elkaar de vrede van Christus. 
 
Uitdelingswoorden 
Delen van brood en wijn/druivensap 
Tijdens het delen van brood en beker speelt Blokfluitensemble Interval: 

Attend mine humble prayer Lord – William Byrd (c.1540-1623) 
Lord hear my prayer instantly – William Byrd (c.1540-1623) 
O sacrum convivium – Francesco Feroci (1673-1750) 
Ayres 4, 5 en 6 uit Suite 3 – John Carwarden (actief 1636-1660) 

 
Dankgebed 
De kleinsten kunnen opgehaald worden uit de oppas 
Zingen:   Lied 378 
 

 ZENDING en ZEGEN 
Orgelspel 



Toelichting Lied 453 ‘Wachters van de tijd’ 
De dichter van het advent lied ‘Maranatha’ is Tom Naastepad.  De 
klassieke introïtusantifoon van de derde adventszondag, Filippenzen 4,4-
5, is herkenbaar in de oproep tot vreugde in de eerste strofe. In de vierde 
strofe wordt verwezen naar Johannes 1,19-28, het getuigenis van 
Johannes de Doper over Jezus. De laatste strofe benadrukt dat het 
wachten en verwachten van de Heer als Bruidegom in het bijzonder in de 
viering van brood en wijn gestalte krijgt. 
Naastepad verstaat advent in eschatologisch perspectief. De ‘Wachters 
van de tijd’ waarover dit lied spreekt, doen ons denken aan het beroemde 
‘Lied van de wachters’ van Philipp Nicolai, Liedboek 749 ‘Op, waak op! Zo 
klinkt het luide’. Is het toevallig dat het openingsmotief van de melodie van 
Frits Mehrtens gelijk is aan dat van zijn beroemde voorganger? Ook de 
laatste regel begint met hetzelfde melodische motief, om dan te eindigen 
op een stralende hoge d” bij het woord ‘licht’. 
 


