
 

Adventskerk Zwolle Zuid, 15 december 2019 9:30 uur  
Derde zondag van Advent, ‘Gaudete - Wees blij’ 
Viering van Schrift en Tafel 

 

OM TE BEGINNEN 
Inleidend orgelspel 
Woord van welkom 
De twee kaarsen op de tafel, die verwijzen naar Woord en Wereld worden 
aangestoken met licht van de Paaskaars 
 

Stilte 
In de stilte bereiden we ons voor op deze dienst. In de consistorie bidt de 
ouderling om een zegen over deze dienst 
 

De gemeente gaat staan bij het voorspel van het aanvangslied 
Zingen  Psalm/Lied 85: 1, 2  ‘Gij waart goedgunstig voor uw land’ 
 

Bemoediging 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: DIE IS, DIE WAS, DIE KOMT! 
v: Wees blij om de Heer, altijd! 
 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.  
g: DE HEER IS NABIJ! 
De gemeente gaat zitten 
 
De derde Adventskaars wordt aangestoken terwijl we zingen 

(tekst: Geertje de Vries/melodie: Lied 444/bron: Bonnefooi) 
Een wereld vol van donker 
wacht op een spoor van licht. 
Vanuit de hemel vonkt er 
een ster, een goed bericht. 

Drie lichten als een teken: 
wij komen op het spoor. 
God zal ons niet ontbreken 
zijn trouw duurt altijd voort. 

 
 

Gebed om ontferming 
Zingen Lied 463: 1, 4, 8 ‘Licht in onze ogen’ 
 
Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN 
 

Gebed van de zondag 
 

Zingen  ‘Geef licht!’ Projectlied Advent en Kerst 2019  
(tekst: Erik Idema/melodie: Gerard van Amstel/bron: Kind op Zondag 2019) 

1. In het donker van de nacht 
zingt de hemel mensen voor. 
Zie het licht en geef het door. 
Zo geeft God je levenskracht. 
 

Refrein: 
Geef licht, geef licht! 
Je krijgt het gratis, niet voor niets, 
zorg dat iedereen het ziet. 
 

2. Micha vraagt: ‘Wat doe je toch? 
Leef je niet meer met de Heer? 
Maar Hij hielp je keer op keer! 
Hij bevrijdt je, weet je nog?’ 

Refrein: 
Geef licht, geef licht! 
Je krijgt het gratis, niet voor niets, 
zorg dat iedereen het ziet. 

 
Tijdens het naspel komen de kinderen naar voren  
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Aandacht voor het Adventsproject ‘Geef licht’ 
 
RONDOM HET WOORD 
Profetenlezing Micha 6:6-8 
Zingen  992: 1 t/m 4 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’  
Evangelielezing Matteüs 11:1-10 
Lofprijzing  Lied 339a (staand) ‘U komt de lof toe’ 
 
Verkondiging 
 

Orgel(voor)spel 
Zingen  Lied 453 ‘Wachters van de tijd’ 
 
RONDOM DE TAFEL VAN DE HEER 
Pastorale en diaconale mededelingen 
 

Gebeden met telkens Lied 367k 
 
Inzameling van de gaven 
1ste rondgang: Avondmaalscollecte voor Stichting ZOA 
2de rondgang: Het kerkelijk leven in de PGZ 

De kinderen komen terug. 
De gaven worden door de diaken naar de tafel gebracht.  
Brood en beker worden naar binnen gebracht en op de tafel geplaatst.  
 
Nodiging tot het Avondmaal  
Tafelgebed ‘Komt tot ons, hier in ons midden’ (Dienstboek PKN, 29) 
 v:  Gezegend zijt Gij, God, 
  (…) 
  op weg naar uw Koninkrijk, voor nu en altijd. 
 g: AMEN. 
 v: De harten omhoog! 
 g: ALS BLOEMEN NAAR DE ZON 
 v: Dank de Heer onze God 
 g: WIJ WILLEN GOD DANKEN! 
  U DANKEN WIJ, GOD ONZ EHEER, 
  GOD VAN OVERAL EN ALTIJD, 
 g: VAN MENSEN, DIEREN EN PLANTEN, 
  VAN WATER, LUCHT EN AARDE 
  DIE ALLES GOED MAAKT 
  EN ALLES VASTHOUDT: 
  HEILIG IS UW NAAM! 
 g: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN. 
 

Zingen (m: Psalm 136) 
Loof de Heer, want God is goed 
die de mensen leven doet 
en hen als op handen draagt - 
liefde die de dood verjaagt. 

 

Dank de Heer die alles schiep 
en ons hier bij name riep. 
Heilige, groot is uw macht 
maak ons vrij, toon ons uw kracht! 
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v: In Jezus zien wij wie U bent: 
 mens onder de mensen, 
 bewogen om ons lot. 
 Zo nam Jezus brood en beker, 
 dankte U en deelde uit. 
 Telkens als wij samenkomen rond de tafel 
 deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.  
g: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN.  
 
Zingen 
Loof de Heer, want God is goed; 
zie wat Jezus voor ons doet: 
brood is Hij voor mij, en wijn, 
ik mag gast aan tafel zijn. 
 
v: Uw Geest is gekomen, 
 kracht om alles nieuw te maken: 
 brood en beker die naar U wijzen, 
 mensen die op U lijken. 
 Geroepen om met U mee te gaan 

vormen we een kring van klein en groot, 
één wereldwijde gemeente. 

g: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN. 
 
Zingen 
Loof de Heer, want God is goed 
die ons weer herleven doet 
Toekomst heeft ons aangeraakt 
vrede voor wie vrede maakt! 

Dank de Heer, kom in de kring, 
leef van de verwondering, 
dat ook jij erbij mag zijn, 
bij het brood en bij de wijn. 

 
Gezongen Onze Vader Lied 369b 
Vredegroet 
Uitdelingswoorden 
 v: Geeft niet het brood dat wij breken 
  gemeenschap met het lichaam van Christus? 
  Geeft niet de beker waarvoor wij dankzeggen 
  gemeenschap met het bloed van Christus? 
  Omdat het brood één is, zijn wij tezamen één lichaam, 
  deelhebbend aan dit ene brood. 
  Dus ontvang, eet en drink, gedenk en geloof 

 dat de vrede van Jezus Christus over ons allen komt, 
  dit uur, al onze dagen, en tot in eeuwigheid. Amen. 
  
Delen van brood en beker tijdens orgelspel 
Tijdens orgelspel wordt begonnen met het delen van brood en beker bij de 
Avondmaalstafel. Daarna komt ieder door het middenpad naar voren om brood en 
wijn of druivensap te ontvangen en gaat via de zijpaden weer terug.  
Wie dat lastig vindt ontvangt brood en beker op zijn of haar zitplaats.  
Er zijn ook kleine bekertjes met druivensap en wijn. 
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Gebed (op basis van Psalm 85) 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied   Psalm/Lied 85: 4 ‘Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor’ 
 

Zending en zegen 

 
 
Uitgangscollecte: Diaconale Noodhulp 
Deze maand ontvangen heel wat mensen met een betaalde baan een 
eindejaarsuitkering. Voor hen is deze doelcollecte niet. Of misschien toch, want 
door bij te dragen aan  de collecte voor diaconale noodhulp, laat je anderen 
meedelen in jouw verdiensten.  
Juist in deze tijd van het jaar ontmoet de diaconie mensen die leven op of onder 
het bestaansminimum en steeds minder perspectief zien. De diaconie wil mens en 
materieel inzetten bij de bestrijding van stille armoede. Diakenen, de diaconaal 
consulent en vele anderen (vrijwilligers) bieden letterlijk of figuurlijk de helpende 
hand. Uw steun is daarbij onmisbaar. Helpt u mee? 
 
Paarse Bussen voor kinderen uit Myanmar 
De paarse bussen zijn in deze Adventstijd bestemd voor staatloze kinderen uit 
Myanmar die in de Mao Tao Kliniek in grensgebied van Thailand  opvang en 
scholing ontvangen. Een project van Kerk in Actie.  
www.kerkinactie.nl/actueel/2019/09/mooie-ontwikkelingen-bij-de-mae-tao-kliniek 
 
 
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken 
en elkaar te ontmoeten. Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact op 
met de voorganger of stuur een mailtje aan raaderedienst@adventskerk.nl 
 

 
ZONDAG 15 DECEMBER 2019  
09:30 uur DERDE ADVENT 
 Ontvangst 

Voorganger 
Margreet Overbeek 
ds. Nelleke Eygenraam 

 Ouderling Henk Jan Kamphuis 
 Diaken Joke Gosker 
 Organist Kees Kuiper 
 Koster Henk Tienstra 
   
 


