
Eerste zondag van Advent
Ad te levavi – Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande.

(Psalm 25,1b-2a)
27 november 2022

INTREDE
KLOKGELUI ORGELSPEL
STILTE        de kaarsen worden aangestoken

PSALM  25 vers 1, 2, 3 allen staan

v In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a Amen.

Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
Amen.

Een kind of een diaken ontsteekt de eerste adventskaars
k Heer Jezus, U bent het licht van de wereld,

U redt ons in de nacht,
a naar uw komst zien wij uit

als wachters naar de morgen.

v Als de Heer komt, zal hij deze wereld aan het licht brengen,
alle dingen die nu verborgen liggen in duisternis
en de overleggingen van het hart.
Laten we in dat licht onze schuld belijden.

a. Voor U belijden wij, almogende God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben in gedachte, woord en daad,
in het kwade dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.



… gebedsstilte …
v. Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden

en geef dat wij U mogen dienen.
a. Vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer.

Amen.

KYRIELITANIE 300-A Voorzang 1/m 6, allen: refrein na elke aanroeping

Tekst Huub Oosterhuis, melodie Bernard Huijbers
GEBED VAN DE ZONDAG

v. Wek op uw macht, o God,en kom naar ons toe,
red ons uit de gevaren die wij zelf ontketend hebben
en houd om ons heen uw beschermende armen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

a. Amen.
allen gaan zitten



DE HEILIGE SCHRIFT
PROFETEN JESAJA 2,1-5
lector: U loven wij, o God,       
a. in eeuwigheid. Amen. (gezongen)

ANTWOORDPSALM 122: 1 en 3 v (ref.allen), 2 m(ref.allen

BRIEVEN ROMEINEN 13:8-14
l. Zo spreekt de Heer.
a. Wij danken God.
v. Hoort het heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs

allen gaan staan
ALLELUIA  270-C  
I. voorzang; II. allen

vz. Voor de vromen gaat licht op in ’t duister, *
genadig, barmhartig, rechtvaardig.

a. Halleluja, halleluja, halleluja.
vz. Geen kwaad gerucht heeft hij te vrezen *

wiens hart is gerust, die vertrouwt op de Heer.       Psalm 112,4 en 7
a. Halleluja, halleluja, halleluja.

EVANGELIE MATTEÜS 24:32-44  besloten met: 
v. Woord van de levende God.
a. ACCLAMATIE 339-A

allen gaan zitten
VERKONDIGING
LIED 445 



VOORBEDE
De intenties worden telkens besloten met:
v. Zo bidden wij:

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN

VREDEGROET
v. De vrede van de Heer zij altijd met u!
a. Zijn vrede ook met u!
v. Geeft elkaar dan een teken van vrede.

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGING INZAMELING VAN DE GAVEN 
Bestemming: 1. Diaconie 2.Arad  en bij de uitgang 3. Deze gemeente (beheer en 
onderhoud)

GEBED OVER DE GAVEN
v. Eeuwige en Ene, zie hier onze gaven, dit brood en deze wijn.

Maak dat wij onszelf geven in toewijding aan U,
zoals Gij U aan ons schenkt bij de komst van uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heer.
Amen allen staan

HET GROTE DANKGEBED

v. De Heer zal bij u zijn.
a. De Heer zal u bewaren.
v. Verheft uw harten.
a Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a. Hij is onze dankbaarheid waardig.

v. U komt onze dank toe, Heer, onze God,
overal en altijd , door Christus, onze Heer.
Want veelbelovend is uw Woord,
een stad, een land van vrede voor de mensen,
dat hebt Gij ons beloofd
en dat is ons bevestigd in Jezus uw Zoon,
de eerstgeborene van uw toekomst.
Daarom, Heer onze God, stemmen wij van harte in
met het lofgezang van allen die om uw troon staan,
van aartsvaders en profeten, van apostelen en martelaren,



van alle zieners en zangers, en zingen wij U toe:

allen zitten
Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want in Hem kwam uw Rijk ons nabij: 
Hij was in levende lijve uw wil en uw heil 
en bezaaide uw aarde met woorden en wonderen 
van liefde en hoop.

Laat uw Geest zijn woorden vervullen, 
nu wij doen wat Hij ons opdroeg.

Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven en gezegd: 

Neemt, eet, dit is mijn lichaam,
 dat voor u gegeven wordt. 

 Zo heeft hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven en gezegd: 

Drinkt allen hieruit. 
Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van de zonden. 

Telkens als gij dit doet,
zult ge het doen tot mijn gedachtenis.



a. 407A

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, 
met dit brood en deze beker en wij bidden U: 
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde 
en aanvaard ons offer van lof en dank.

Zend over deze gaven uw Geest en bemoedig ons zo 
dat wij in een wereld zonder hoop 
een sprekend teken kunnen zijn van uw aanhoudende zorg 
en uw liefdevolle leiding op weg naar uw toekomst, 
de stad van ons hart.
Voeg ons samen, met allen die ons zijn voorgegaan,
met de heiligen van naam, Laurentius en Willibrordus,
met wie ons lief waren en die we moesten verliezen
en de ontelbare vergetenen, 
heel  uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd.

Uw Koninkrijk kome, hier in ons midden, 
God onze Vader, gezegend zij uw Naam, 
tot in lengte van dagen, door Jezus Christus, onze Heer,
die ons leerde bidden:

Onze Vader, ……… in eeuwigheid. Amen.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

AGNUS DEI  Lied 408-b 



SLOTGEBED
v. Gij ENE en Eeuwige, op wie wij wachten.

Gij hebt ons gevoed met het brood dat eeuwig leven schenkt.
Geef dat wij altijd waakzaam blijven, 
opdat wij gereed mogen zijn om de Mensenzoon te ontvangen,
Jezus Christus, onze Heer.

a. Amen.

HEENZENDING en ZEGEN
a. LIED 439
ZEGEN beantwoord met: Amen (3 maal, gezongen)

*  *  *
U bent van harte welkom in huis Mariëndal voor een kop koffie, thee of  limonade.

Colofon bij deze dienst

voorganger       ds. Hans Uytenbogaardt
ouderling           Elly Wilms                         diakenen        Alain Gouamene, Wil Bongers
organist    Gijs van Spankeren          koster          Ingeborg Haspels

Adventsvespers
Elke woensdagavond in de weken voor Kerst is er in deze kerk oecumenisch 
avondgebed van 19.00-19.30 uur. 

Herinnering: Bach in Ginneken
Vanmiddag om 16.00u  Adventsconcert in onze kerk.       
Kaarten zijn verkrijgbaar à € 17,50 via de QR-code op poster en flyers en aan 
de ingang van de kerk; een drankje bij de nazit is inbegrepen. 
Het wordt een bijzondere muzikale middag!


