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 ADVENTSZONDAG 

Welkom 

Aansteken van de kaarsen 

Orgelspel     ‘Nun komm, der Heiden Heiland’     Karl Wolfrum (1856-1937) 

Stilte 

INTREDE 

Aanvangslied (staande: Lied NLB 444:1,2,3) 
Groet: vg: Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  
 allen: Amen.  
Bemoediging en drempelgebed 
 vg: Onze hulp is de naam van de HEER  
 allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 allen: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
  (drempelgebed) 
  …. door Jezus Christus, onze Heer.  
 allen: Amen. 
 
Psalm van de zondag: Psalm 33:8         allen gaan zitten 
 
Aandacht voor de kinderen  
 
Kyriegebed 
Gloria   Lied NLB 444:4,5 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
 
Zondagsgebed  
Lezing Oude Testament 1 Samuël 23:1-18 
Lied NLB 833( 4x) 
Preek 
Orgelspel 
Lied NLB 440:1,2 
 

GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader) 
Aandacht voor de collectedoelen 
 
Lied: 'Ga maar gerust', van Sytze de Vries: mel. opwekking 124 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
  
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij zult opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemer in je droom. 
  



Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 

ZENDING en ZEGEN 
Orgelspel 

 


