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3e Advent ,Zondag 11 december 2022. 
Viering Heilig Avondmaal  
 
Voorganger: ds. Jelke de Jong 
 
 
Ontsteken van de 3e adventskaars  
door Hannah en Mirelle 
 
Vandaag branden drie kaarsjes, 
Drie vlammetjes van licht 
Vertellen van het Kind dat komt, 
Is dat geen mooi bericht? 
 
Welkom en mededelingen  
 
HH Lied 145: 1, 3 en 4 staande.  

1 
O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Wees blij, wees blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

3 
O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend, 
verjaag de nacht van nood en dood; 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, wees blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

4 
O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Wees blij, wees blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
 
Stilte        
 
Votum en groet 
 
Gebod 
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Lied 25: 2 en 3  
 

2 
HERE, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G'uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 

3 
Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendlijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
HEER, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

 
Gebed 
 
Kindermoment  
 
Kinderlied HH 104: 1, 2 en 3 
1 
Alzo lief had God de wereld, 
alzo lief had God de wereld, 
de wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 
 
 

2 
Dat Hij aan ons heeft 
gegeven, 
dat Hij aan ons heeft 
gegeven, 
gegeven, gegeven, 
zijn eengeboren Zoon. 

3 
Opdat een ieder die gelooft, 
opdat een ieder die gelooft, 
een ieder, een ieder, 
het eeuwig leven heeft. 

 
Schriftlezing: Lucas 1, 39-56 door Peter 
 
39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40waar 
ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen Elisabet de groet van 
Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42en 
riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je 
schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je groet 
hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft 
dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 
46Maria zei: 
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
47mijn hart juicht om God, mijn redder: 
48hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. 
50Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 
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voor al wie hem vereert. 
51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
52heersers stoot hij van hun troon 
en wie gering is geeft hij aanzien. 
53Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 
maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
hij herinnert zich zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, 
tot in eeuwigheid.’ 
56Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis. 
 
Lied 157a: 1 en 3  
 

1 
Mijn ziel maakt groot de Heer, 
mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien; 
en deed mij grote dingen. 
 

3 
Zijn arm verstoot met kracht  
de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen, 
maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed  
de hongerigen lonen. 

 
 
Schriftlezing: Efeze 3, 14-19 door Peter 
 
14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke gemeenschap in de 
hemelsferen en op aarde. 16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en 
sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw 
hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18Dan zult u met alle heiligen de 
lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19ja de liefde van Christus 
kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 
 
Preek  
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Lied 440: 1 en 2  
 

1 
Ga, stillen in den lande, 
uw koning tegemoet, 
de intocht is op handen 
van Hem die wonderen doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 
 

2 
Vat moed, bedroefde harten,  
de koning nadert al.  
Vergeet uw angst en smarten,  
daar Hij u helpen zal.  
Er is weer nieuwe hoop:  
Hij noemt u zijn beminden,  
in ’t woord laat Hij zich vinden,  
in avondmaal en doop.  

 
 
 
Collecte Zondag 11 december 
De eerste collecte is bestemd voor Oikocredit. 
Het doel van Oikocredit om voor iedereen de toegang tot financiële markten mogelijk te 
maken. Dat doen ze door microkredieten te verstrekken: kleinschalige leningen aan 
ondernemers in ontwikkelingslanden om ze te helpen economische zelfstandigheid op te 
opbouwen. Oikocredit verstrekt leningen aan 563 lokale partnerorganisaties met een sociale 
doelstelling, in zo’n 33 landen wereldwijd. Via deze partnerorganisaties biedt de organisatie 
individuen en groepen in lagelonenlanden, die normaal geen toegang hebben tot leningen, 
toegang tot passende financiële middelen. Zie www.oikocredit.nl voor meer informatie. 
 
De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk. 
 
Collectedoel Heilig Avondmaalsvieringen in de vierde periode 2022 
 
De opbrengst van de collecte bij de Heilig Avondmaalsviering vandaag is bestemd voor 
Kinderen in de Knel. 
Ieder kind heeft recht op een veilige, gezonde toekomst. Dat dit voor heel veel kinderen 
wereldwijd niet mogelijk is weten we allen. Een op de tien kinderen op de wereld hebben 
geen toekomst mogelijkheden. Door oorlog, honger, op de vlucht zijn,   te hard werken op 
heel jonge leeftijd, zijn er voor hen geen kansen. Daarom is het van belang dat wij voor hen 
klaar staan. Vooral met financiële middelen maar ook scholing en goede gezondheidszorg 
geeft hen kansen. Ons gebed is zeker van belang. 
Samen met Kerk in Actie en onze gaven kunnen wij voor hen dat verschil maken. 
Warm aanbevolen! 
 
De oudste kinderen komen terug.  
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Avondmaalsviering 
 
    Onderwijs 
 
    Lied 340b Geloofsbelijdenis   staande 
 

1 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.  
En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle,  
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,  
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest,  
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen,  
vergeving der zonden,  
wederopstanding des vleses  
en een eeuwig leven.  
Amen, amen, amen. 

 
    Gebed, voorbede onze vader 
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 HH Lied 517: 1, 2, 3 en 4 
1 
U nodigt mij aan tafel, 
om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, 
dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, 
ik volg U met ontzag 
een plaats van rust, 
waar ik U ontmoeten mag. 
 
 
2 
U ziet mijn hart en leven, 
de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, 
die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, 
verbergen kan niet meer 
in vertrouwen leg ik 
alles voor U neer. 
 

3 
De beker in uw handen, 
neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, 
waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, 
genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd 
en wordt gezien. 
 
 
4 
U deelt met mij de maaltijd, 
reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter 
dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, 
die werkzaam is in mij 
door de kracht van uw genade 
ben ik vrij! 

 
    Viering  
 
    HH Lied 139: 2 en 3  
 

2 
Voor ik als kind ter wereld kwam, 
zijt Gij voor mij geboren. 
Eer ik een woord van U vernam, 
hebt Gij mij uitverkoren. 
Voordat uw hand mij heeft gemaakt, 
werd Gij een kindje, arm en naakt, 
hebt Gij U mij gegeven. 
 

3 
Te midden van de nacht des doods 
zijt Gij, mijn zon, verrezen. 
O zonlicht, mild en mateloos, 
uw gloed heeft mij genezen. 
O zon die door het donker breekt 
en ’t ware licht in mij ontsteekt, 
hoe heerlijk zijn uw stralen. 

 
Jongste kinderen komen terug. 
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HH Lied 157: 1, 3 en 4 (staande) 
1 
Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Betlehem; 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor Hem! 
 
 
3 
Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad, 
al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat! 
 
 
4 
Wij gaan op weg naar Betlehem, 
daar ligt Hij in een stal, 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal 

 
 
 
 
 
Zegen    

Refrein: 
 
Wij loven U, Koning en Heer, 
Koning en Heer. 
Wij loven U, Koning en Heer! 


