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orgel: ‘Schmückedich, o liebe Seele’ -  Joh. Seb. Bach 
 
Welkom 
 
De tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars en 
we luisteren naar: ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ -                 
Johann Heinrich Buttstedt’ 
             We gaan staan. 
 
zingen: Verwacht de komst des Heren  -  lied 439 

strofe 1 en 2 
Bemoediging 
 

Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
   Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen: en die niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Gebed van toenadering 
 
   God, voor U liggen alle harten open. 
allen: Alle verlangens zijn U bekend 
   en geen geheim is voor U verborgen. 
   Zuiver de overleggingen van ons hart 
   door de ingeving van uw heilige Geest. 
allen: zodat wij U van harte liefhebben 
   en uw heilige Naam grootmaken. Amen. 
 
zingen: lied 439, strofe 37  We gaan zitten. 
 
Inleiding op de Adventstijd: “Ik kan niet wachten!” 

 
De eerste Adventskaars wordt aangestoken. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kyriegebed  telkens besloten met: 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Adventstijd zingen we een lied van verwachting: 
Rond het licht dat leven doet  -  lied 287, strofe 1 en 4 

 
DIENST  VAN  DE  TAFEL 

 
voorganger: De Heer zal bij ons zijn, 
gemeente: De Heer zal ons bewaren. 
 
voorganger: Stellen wij ons hart open voor God 
gemeente: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
Voorbeden 
 
Tafelgebed: Ga, stillen in den lande  -  lied 440 

 
 Instellingswoorden 
 
 Onze Vader (oecumenisch) 
 
Vredegroet 

 
zingen: lied 440, strofe 4 
 

Delen van brood en wijn 
 
orgel: Sonatina Prima  -  Johann Ludwig Krebs 
 
De kinderen gaan als eerste aan het Avondmaal en 
gaan daarna naar hun eigen dienst. 

 
DIENST  VAN  HET  WOORD 

 
gebed 

 
Evangelielezing: Lucas 18, vers 18 t/m 30 
 
zingen: Wat te kiezen  -  lied 843 

 
overdenking 

 
orgel: ‚Kom tot ons, de wereld wacht‘ -  G. Fr. Kauffmann 
  
Slotgebed 
 
Slotlied: God die leven hebt gegeven  -  lied 718 

 
 Zegen 
 
Allen:  

 
orgel: ‚Gaat, stillen in den lande‘  -  H. Fr. Micheelsen  
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Avondmaalsviering 
 

voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
ouderling: Nicky Hameleers     lectrice: Karin van den Broek 
organist: Peter den Ouden        koster: Herman Veldhuisen 
diakenen: Jeanet van Rooden en Fiep Bouwer 



 
De collecte in de kerk vindt plaats door middel van een collecteschaal bij de uitgang. Deze deurcollecte is 
voor de plaatselijke diaconie. 
Collectegeld daarvoor kan ook worden overgemaakt op het rekeningnummer van onze diaconie: 
NL04 RABO 0328 2622 42. 
 
De tweede collecte, die kan worden overgemaakt, op het rekeningnummer van de Protestantse gemeente: 
NL83 RABO 0373 7455 75, is voor het eigen kerkenwerk. 
 


