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derde advent | viering Maaltijd van de Heer



Protestants Kralingen

Tijd om op weg te gaan

orgelspel, improvisatie over lied 445 
“De nacht is haast ten einde”



»

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

aansteken adventskaarsen door Eline

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):  

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 U die ons de ogen opent

VOORBEREIDING



»

v: voor wat er in de wereld gebeurt,
allen: U die ons hart opent
v: als mensen om hulp vragen,
allen:  wees in ons
v: kracht,
 hoop,
 uithoudingsvermogen,
 en liefde
 om te doen wat U ons te doen geeft
 voor ieder mens op deze weg.
a: Amen



aanvangslied 442: 1 (staande)
“Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen” ––>



(staande)

»



»



gebed om ontferming 

beantwoord door kyrie 299 E  (I=mannen, II=vrouwen)
“Kyrie” ––>



»

[I = mannen, II = vrouwen]



»



adventslied 445: 1 allen, 2 orgel, 3 vrouwen, 4 allen
“De nacht is haast ten einde”   ––>



(allen)

»



»



(orgelvers)

Zo is ons God verschenen
in onze lange nacht.
Hij die de engelen dienen
die eeuwen is verwacht,
is als een kind gekomen
en heeft der wereld schuld
nu zelf op zich genomen
en draagt ze met geduld. »



(vrouwen)

»



»



(allen)

»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

kinderen gaan naar de nevendienst ––>

lezing: Zefanja 3: 1 - 4  ––>

daarna zingen psalm 85: 3 en 4
“Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer”





Sefanja 3: 1 - 4
1  Wee de opstandige, bezoedelde, gewelddadige stad!
2  Ze luistert naar niemand,
 neemt geen terechtwijzing aan,
 vertrouwt niet op de heer,
 wendt zich niet tot haar God.
3  Haar leiders zijn brullende leeuwen,
 haar rechters wolven in de avond
 die ’s ochtends niets meer te kluiven hebben.

»



4  Haar profeten zijn gewetenloze bedriegers,
 haar priesters ontwijden wat heilig is
 en doen de wet geweld aan.

»



zingen psalm 85: 3 en 4
“Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer”   ––>



»



»



»



lezing: Filippezen 4: 4 - 9 en Lucas 1: 39 - 56 ––>

daarna zingen lied 157 A: 1 allen, 2 orgel, 3 vrouwen, 4 mannen
“Mijn ziel maakt groot de Heer”



Filippezen 4: 4 - 9
4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees al-
tijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke men-
sen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag 
God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan 
zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart 
en gedachten in Christus Jezus bewaren.
8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles 
wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles 
wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, »



aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9 Doe alles wat ik 
u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten 
zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

Lucas 1: 39 - 56
39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, 
naar een stad in Juda, 40 waar ze het huis van Zacharias bin-
nenging en Elisabet begroette. 41 Toen Elisabet de groet van 
Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd 
vervuld van de heilige Geest 42 en riep luid: ‘De meest geze-»



gende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van 
je schoot! 43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar 
mij toe komt? 44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van 
vreugde op in mijn schoot. 45 Gelukkig is zij die geloofd heeft 
dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’
46 Maria zei:
 ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
47 mijn hart juicht om God, mijn redder:
48 hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
 Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
49 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, »



 heilig is zijn naam.
50 Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
 voor al wie hem vereert.
51 Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
 en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
52 heersers stoot hij van hun troon
 en wie gering is geeft hij aanzien.
53 Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
 maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
54-55  Hij 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.’
56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen 
terug naar huis.

»



zingen lied 157 A: 1 allen, 2 orgel, 3 vrouwen, 4 mannen
“Mijn ziel maakt groot de Heer”   ––>



(allen)

»



»



(orgelvers)

Van nu aan, om wat Hij,
de sterke deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen
alle geslachten saam,
want heilig is zijn naam,
Hij zal zijn trouw bewijzen.

»



(vrouwen)

»



»



(mannen)

»



»



UITLEG   ––>

daarna zingen 437: 1, 3, 5, 6
“Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer”





zingen 437: 1, 3, 5, 6
“Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer”  ––>



»



»



»



»



voorbeden, stil gebed

kinderen komen terug
adventsproject en adventslied    ––>

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN





adventsproject en -lied 
(melodie lied 496)

“De woning van Elisabet”   ––>

daarna inzameling van gaven voor:
  1) Kerk 2) Kerkomroep



    De     wo  -  ning van  E   -   li    -   sa  -  bet, 

   ver   van   haar   huis van - daan.

Daar     zingt Ma - ri    -   a’t    hoog  -  ste lied: 

  God  heeft   mij       bij - ge  -  staan. »



        Op   ber - gen  en        in            da   -   len

 in     tem  -  pel, huis   en   stal

  Gods   lief - de straalt    waar   men - sen  zijn.

 Het   licht  straalt o   -   ver  -  al. »



inzameling gaven:
 1) Kerk 2) Kerkomroep

tijdens de collecte zingen we lied 385: 1
“De tafel van samen”   ––>



»





TAFELGEBED

(harten omhoog:)
v: Vrede met u allen.
allen: Vrede ook met u
v: De harten omhoog! 
allen: Wij heffen ze op tot de Heer. 
v: Laten wij de Heer onze God dankzeggen. 
allen: Het past ons de Heer te danken. »



(dank aan God:)
v: U komt onze dank toe, Heer onze God,
 overal en altijd,
 door Jezus Christus, onze Heer,
 Gij hebt ons met de woorden 
 van uw profeten en evangelis¬ten
 het zicht geboden op een wereld
 beschenen door het licht van uw heil:
 de aarde vol van waarheid en vrede, »



 de hemel waaruit gerechtigheid neerziet.
 Gij hebt in ons verloren bestaan
 grote verwachtingen gewekt
 troost voor wie treurt
 genezing voor ons hart
 ontferming, genade en vergeving
 voor allen zich tot U keren.
 Om al deze dingen
 verheffen wij onze stem »



 samen met Maria
 die getuigde van haar verwachting
 met Elisabeth en Zacharias,
 verwonderd over de weg 
 die Gij met hen ging,
 met allen die zich verheugen over uw heil
 zingen wij:

allen lied 404 E
 “Sanctus- en Benedictushymne” »



»



»



»



(gedachtenis van Christus:)
v. Ja gezegend bent U, Heer onze God,
 en gezegend is Uw Zoon Jezus Christus,
 die komt in Uw Naam.
 Die in allergrootste nederigheid
 aan uw rijk  gestalte heeft gegeven.
 Die zijn hart volledig heeft geopend »



 voor vermoeide, machteloze mensen;
 die de kinderen gezegend
 en de kleinen niet geminacht heeft.
 Laat uw Geest zijn woorden vervullen
 nu wij doen wat hij ons opdroeg:
 Hij heeft in de nacht van de overlevering
 een brood genomen,
 daar de dankzegging over uitgesproken,
 het brood gebroken
 en aan zijn discipelen gegeven en gezegd: »



 ‘Neem en eet, dit is mijn lichaam,
 dat voor u gegeven wordt,
 doe dit tot mijn gedachtenis.’
 En op dezelfde wijze heeft Hij 
 een beker genomen
 daar de dankzegging over uitgesproken,
 hem rondgegeven en gezegd:
 ‘Drink allen daaruit, deze beker is 
 het nieuwe verbond in mijn bloed,
 dat voor u en velen vergoten wordt
 tot vergeving van zonden. »



 Doe dit, zo dikwijls je die drinkt,
 tot mijn gedachtenis.’
allen: Zijn dood gedenken wij
  Zijn opstanding belijden wij
  Zijn toekomst verwachten wij
  Ja, Heer, kom spoedig!
(gebed om de heilige Geest:)
v: Wek op uw macht, o Heer, en kom,
 verlos al degenen die leven
 in duisternis, angst en verschrikking.
 Zend, bidden wij, uw heilige Geest »



 over deze tekenen van brood en wijn
 en over heel onze gemeenschap,
 dat hiermee in ons groeien mag
 de vaste hoop op uw toekomst. 
 Samen met alle levenden
 die wij aan U opdragen:
 hen, met wie wij vreugde beleven
 en hen over wie wij zorgen hebben,...
 samen ook, lieve God, met onze doden,
 die wij uit handen hebben moeten geven
 en die wij voor U en voor elkaar gedenken,... »



 en samen met alle geloofsgetuigen,
 die onze gidsen zijn geweest
 op weg naar het land van belofte,
 zo, verenigd met heel uw gemeente,
 al de uwen, in hemel en op aarde,
 loven wij, God van liefde, uw Naam,
 zegenen wij, God van genade, uw glorie,
 en prijzen wij, God van belofte, uw trouw - 
 door Hem en met Hem en in Hem,
 Jezus Christus onze Heer.
 Laten we dan eten en drinken »



 want als wij eten van dit brood
 en drinken uit deze beker
 verkondigen wij de dood van de Heer,
 totdat Hij komt.

allen: Onze Vader …

allen lied 408 E
 “Lam Gods”

»



»



VREDESGROET

DELEN VAN BROOD EN WIJN

zingen bij het delen: »



lied 139 D: 2 x allen, 2 x vrouwen, 2 x allen  



lied 900: 2 x allen, 2 x mannen, 2 x allen



dankgebed 

slotlied, staande (melodie 506, tekst Mar van der Velden)
“Maria was een meisje nog”   ––>

refrein door allen, coupletten door vrouwen en kinderen



»

 Ma   -   ri  -  a   was een  meis-je   nog,

toen hoor  -  de    zij  een  stem:

   je    krijgt een prach-tig kin - de  -  ke,

  een zoon, in   Beth-le-hem.

vrouwen en kinderen:



»
(allen):          Een     lied     o - ver      alles    an - ders - om, 

            an   -   ders - om,

          Een         lied      o  -  ver     alles    an - ders - om.

 Hij    zal  eens  de    be   -   vrij  -  der   zijn,

 dus  zing  een lied   van    hem.



vrouwen en kinderen:

»

Ma  -  ri  -  a  zong: mijn lie - ve   God,

Hij   zag    mij     zo - maar staan

hoe  arm  en klein ‘k

ook we-zen mag

Hij   zet  mij toch voor-aan.



(allen):

»
          Een     lied     o - ver      alles    an - ders - om, 

            an   -   ders - om,

          Een         lied      o  -  ver     alles    an - ders - om.

Ik zing voor al het grote

dat Hij Isrel heeft gedaan.



vrouwen en kinderen:

»

      Ma   -   ri  -  a  zong:  ik   wist het wel,

        zo      is     Hij steeds ge - weest.

      Wie     rijk   en mach-tig    wil-len   zijn

      ver  -  lie-zen ook het meest.



»
(allen):          Een     lied     o - ver      alles    an - ders - om, 

            an   -   ders - om,

          Een         lied      o  -  ver     alles    an - ders - om.

  Maar  ar - men  richt  Hij       op.    Hij   maakt 

     hun  le  -  ven tot    een    feest.



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”



Protestants Kralingen

orgelspel, improvisatie over:
“O kom, o kom, Immanuel”

Er is nu koffie / thee / limonade achterin de kerkzaal

Liedboek licentie L22807


