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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Lied 463 vers 1, 2, 4 
 
1 Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 
 

2 Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam!

4 Bloesem in de winter, 
roze dageraad, 
wees ons teken dat de 
zon verschijnen gaat! 
 
Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 

Zingen: Lied 463 vers 5 
 

Regen uw gerechtigheid 
en bevrucht de aard, 
tot de trouw ontkiemt en 
vrede bloeien gaat! 
 

Groet 
V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 

 
Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
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Drempelgebed 
 
Zingen: Lied 463 vers 6 
 

Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 
 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Kyriëlied: Psalm 80 vers 1 en 2 
 

1  O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 
2  Wek op uw kracht en kom bevrijden 
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 
gedenk uw dienaar Efraïm, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 
Herder Israëls, leid ons voort! 
 

HET WOORD 
 

Gebed om de Geest 
 
Lezen: Jozua 6:15-21 en 22-25 
 
Zingen: Lied 157a  
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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. 

 
2  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. 

 
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. 
 

4  Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 

 
Lezen: Matteüs 12:46-50 
 
Filmpje  
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
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Zingen: we declameren Lied 84 in beurtspraak uit de 
Bundel ‘Tegen het donker’ van Sytze de Vries.  
 

A Ongeziene vreemde verten 
wenken ons van hogerhand. 
Uitgeleid uit angst en vrezen 
ligt het leven voor de hand. 

 
B Als verspieders van de toekomst, 
als bewakers van de droom, 
zullen wij het land verkennen 
waar God bij de mensen woont. 

 
A Op die lange weg naar morgen 
is het God die ons behoedt: 
brood dat ons van boven toevalt 
voedt ons hier met goede moed. 

 
B Over grenzen van de onmacht 
dragen wij de druiven aan 
die als teken mogen rondgaan, 
sprekend van een  nieuw bestaan. 

 
A Hem gedenken wij met liefde 
die dit brood zijn leven wist, 
die zijn hartebloed verbond met 
wat in onze beker gist. 

 
B Aangewakkerd door Gods adem, 
zonbeschenen door zijn Geest, 
bloeien wij tot een oase 
die woestijnen overleeft.  

 
INTERMEZZO 

Mededelingen 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader … 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: 158b (2x)  
 

Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen 
toen wij in duisternis waren 
in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede. 
 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen) 
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Inzameling van de gaven 
 

In  tegenstelling tot eerdere schriftelijke  berichtgeving is 
afgelopen zondag reeds meegedeeld dat de collecte vandaag 
in  zijn geheel voor de diaconie zal zijn met het bijzondere doel: 
"een generator voor Oekraine". 
Bij de mededelingen tijdens de viering volgt een nadere uitleg 
 

U kunt ook uw gaven overmaken op de bankrekening van de 
diaconie 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v. collecte 4 december 
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