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De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en 
reinheid. 
Deze zondag is de 3e zondag van Advent.  

 
Dienst 11 december 2022  Heilig Avondmaal, 3e Advent     
Locatie: Het Anker  9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 
Organist: Dhr. Jan Smid   Lector: Dhr. Geert Kruize 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie: Kerstpakketten, de tweede collecte voor de kerk en de collecte 
bij de deur is voor het onderhoud 
 
Dienst 18 december 2022  4e Advent 
Locatie: Het Anker   9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens (Warnsveld) 
 
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. IJ.M. Dekker-van Duin, Langelandsterweg 
111. 
 
Sterren op zondag 18 december 
Het thema van het Adventsproject is ‘Ik kan niet wachten!’. De voorbereidingsgroep voor de dienst op 
Eerste Kerstdag is benieuwd waarop u/jij niet wachten kunt. Dat kan natuurlijk van alles zijn. 
Zondag 18 december zullen Eza en Geri met papieren sterren in de hal staan. Daarop kunt u/kun je 
de volgende zin afmaken: ‘Ik kan niet wachten op …’ De sterren zullen met Kerst in de kerkzaal  
gehangen worden. 
 
Oproep Kerstattenties rondbrengen 
Wij zijn nog op zoek naar een paar mensen die een Kerstattentie willen brengen bij enkele gemeente- 
leden. Dit is in de week van 19 december a.s. Lijkt het u ook leuk om bij iemand een attentie langs te 
brengen, geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op bij Stijnie Smit. Tel. 0595-412784/06-14129704. 
  
Kerstmaaltijd voor ouderen en alleengaanden 
We willen u van harte uitnodigen voor de Kerstmaaltijd op maandag 19 december. We beginnen met 
een kopje koffie/thee en wat lekkers, een korte viering, dan even lekker kletsen met elkaar en gezellig 
afsluiten met een heerlijke maaltijd. We beginnen om 15.30 uur tot ongeveer 18.00 uur. 
U kunt zich opgeven door te bellen naar Stijnie Smit tel. 0595-412784/06-14129704 of mailen naar 
stijniesmit@hotmail.com. Wilt u graag worden opgehaald dan kan dat; geef dit ook door aan Stijnie 
Smit. U komt toch ook?  
 
Adventsproject Kindernevendienst 
Jozef wacht op de komst van Jezus. 
Met de kindernevendienst hebben we een speciaal Adventsproject. Het thema van dit project is 
‘Ik kan niet wachten!’ Iedere zondag leren we iemand uit de Bijbel kennen die wacht op de komst van 
Jezus. Deze zondag is dat Jozef. Jozef wacht op de geboorte van Jezus en de vervulling van Gods 
belofte uit de heilige boeken. Jezus zal Immanuel genoemd worden: God is bij ons (Matteüs 1: 18-24). 
 
 
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. 
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Orde van dienst zondag 11 december 2022 
 
Orgelspel: “Nun komm, der Heiden Heiland” (BuxWV 

211) van Dietrich Buxtehude (c. 1637-1707) 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

Zingen: Aanvangslied: Lied 85: 1, 3 en 4 

Bemoediging, groet en drempelgebed 

V: Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft  

V: Vrede zij u en jullie 

A: de wereld zij vrede 

V: God van het verleden die onze vader en  

    moeder zijt 

A: Wij zijn gekomen om U te danken 

V: God van de toekomst die ons altijd voorgaat 

A: Wij zijn gekomen om U te vertrouwen 

V: God van het hier en nu, hier in ons midden 

A: Wij zijn gekomen om uw Naam te prijzen 

V: God van leven buiten ons en in ons 

A: Wij zijn hier gekomen om uw liefde te 

     loven. Amen 

Aansteken van 3e Adventskaars en gedicht 

In een wereld vol met vragen, 

wachten wij vol ongeduld, 

op een droom die ons kan dragen, 

en ons weer met hoop vervult. 

Hij zal komen, God is met ons, 

door profeten al verwacht, 

God zal wonen bij de mensen, 

Komt als kind in onze nacht 

 

Zingen: Lied 463: 1-8 als gebed om ontferming 

Gebed van de zondag 

Met de kinderen: Adventsproject ‘Ik kan niet wachten’ 

1e Lezing: Filippenzen 4: 4 - 7 

Zingen: Lied 466: 5 

2e Lezing: Matteüs 1: 18 - 25 

Zingen: Lied 339a 

Verkondiging 

Orgelspel: “Kwam van Godswege” (NLB 456b) van Toon 

Hagen *1959)  

Zingen: Lied 489: 1 en 3 

De kinderen komen terug in de kerkzaal 

Zingen: Lied 444: 1, 2 en 3 

Bericht van overlijden 

Zingen: Lied 834: 3 

Bericht van overlijden 

Zingen: Lied: Eenmaal als de stonde slaat 

(melodie Lied 911) 

Eenmaal als de stonde slaat, 

dat dit lichaam sterven gaat, 

als mijn ziel uit d’aardse woon 

opklimt tot des Rechters troon, 

Rots der eeuwen, in uw schoot 

berg mijn ziele voor den dood. 

 
 

Voorbeden en stil gebed 

De Maaltijd van de Heer 

 

Nodiging 

Tafelgebed ‘Veelbelovend is uw Woord’ 

V: U komt onze dank toe, God, 

overal en altijd, … 

Daarom, God, loven wij U van harte 

en zingen U toe: 

Allen zingen op de melodie van Psalm 98 

Heilig zijt Gij, U zal ik prijzen 

O God, U roemen wijd en zijd. 

Hosanna tot in uw paleizen 

Hemel en aard’ uw heerlijkheid. 

Gezegend zij de grote koning, 

die tot ons komt in ’s Heren Naam. 

De hele aarde wordt zijn woning, 

Hij richt een nieuwe wereld aan. 

V: Gezegend zijt Gij, God onze Vader,  

…. 

Instellingswoorden 

…. 

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 

dat voor u en voor velen vergoten wordt 

tot vergeving van zonden. 

Allen zeggen: Christus is gestorven, 

                       Christus is verrezen, 

                       Christus zal komen opnieuw. 

V: Bijeen tot zijn gedachtenis 

komen wij tot U, o God, … 

God onze Vader, gezegend zij uw Naam, 

tot in lengte van dagen, 

door Jezus Christus, onze Heer. 

Allen: Amen. 

Onze Vader 

 

Vredegroet 

V: Wensen we elkaar de vrede van Christus. 

We brengen elkaar de vredegroet (zonder een 

hand te geven) 

 

Zingen: Lied 408e 

 

Het brood wordt gebroken, de wijn in de beker 

Uitgegoten. 

Delen van brood en wijn 

 

Tijdens het delen van brood en wijn zingen we  

Lied 568a (herhalend) 

 

Gebed na de Maaltijd 

 

Collecte bij de uitgang 

 

Zingen: Slotlied: Lied 435: 1 en 4 

Zegen met gezongen ‘Amen, amen, amen’ 

 

Orgelspel: “Nun komm’, der Heiden Heiland” (BWV 661) 

                       


