
Liturgie zondag 17 december 2017 – Derde adventsdienst Ichthus 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Meditatief orgelspel 
 
Klokgeluid 
 
Zingen: Psalm 85: 1 
1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
   in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
   De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
   Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
   Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
   Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
   God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
   en doe uw toorn niet over ons bestaan. 
 
Bemoediging en Groet 
 
Vg: De Heer zij met U         
A: Ook met U zij de Heer 
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: O God, zie ons aan met ogen vol warmte 
A: En doe ons weer leven met hart en ziel 
Vg: Laat ons o Heer uw liefde zien 
A: En geef ons uw heil 
Vg: Maak ons ontvankelijk voor wat U ons schenkt 
A: En mogen wij U herkennen als u ons aanraakt. Amen 
 
Zingen: Psalm 85: 2 en 3 
2 Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, 
   verbergt Gij steeds uw goddelijk aangezicht? 
   Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer 
   opdat het zich in U verblijde, Heer? 
   Toon ons uw heil en goedertierenheid: 
   ik ben o God tot luisteren bereid. 
   Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt, 
   tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt. 
 
3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
   Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
   het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
   het recht de vrede met een kus begroet; 
   de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
   het recht dat uit de hemel nederziet. 
   De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
   de Here die ons zegent met zijn goed. 
                                                                             (Gem. gaat zitten) 
 
Inleiding op de dienst 
 
Symbolische schikking: Thema: “Op het spoor komen” 
Symbolen: Dorheid en bloei 
Op de derde zondag van advent breekt het licht van het kerstfeest door en wordt het paars roze.                                 
Op het spoor komen van mensen die voorgaan. 
Profeten zoals Jesaja en Johannes; zij wijzen de weg in de dorheid van het bestaan. Leven bloeit op 
in daden van barmhartigheid, liefde en ontferming. Licht breekt door! 
  



Gebed, tussen de beden door zingen we NLB 458 
Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 
 
Woorden van verwachten 
 
Zingen: Psalm 85: 4 
 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
 liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
 Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
 zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 
Schriftlezing: Lucas 1: 57-80 
 
Zingen: NLB 326: 1, 2, 4 en 6 
1 Van ver, van oudsher aangereikt, 
   een Woord dat toch niet van ons wijkt, 
   nabij en nieuw ons aangedaan, 
   weer vlees geworden, opgestaan! 
 
2 Dit Woord komt tot ons op de wind. 
   Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
   gehoor bij mensen, onderdak. 
   Dit Woord, dat God van oudsher sprak. 
 
4 Dit lied dat onze nacht verstoort 
   wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
   Het breekt zich baan in morgenlicht, 
   een nieuwe dag, een vergezicht! 
 
6 O Woord, zo lang ons toegedaan, 
   zet ons opnieuw tot zingen aan: 
   Gezegend, hier en overal 
   die is, die was, die komen zal! 
 
Overdenking 
 
Zingen: NLB 158B 2 x 
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. 
 
Collecte:1e Diaconie    2e PGEmmen 

 Viering Heilig Avondmaal 
 Nodiging en vredegroet 
 
Zingen: NLB 381: 2  
 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
 het heilig feest van uw gedachtenis; 
 schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
 in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 
 
Tafelgebed, tijdens het Tafelgebed zingen we  (Taizé 5b) 
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge Naam.  
Prijs de Heer, mijn ziel; die mij het leven geeft.   
 



 
We sluiten het Tafelgebed af door het samen bidden van het Onze Vader 
Zingen: NLB 381: 4 en 5 
4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 
   waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
   Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
   voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 
 
 
5 Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 
   en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
   hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
   berg m'in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 
Viering van het Heilig Avondmaal Onder de viering zingen we: 
NLB 117d, 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
 
Taizé 9c,   
Jezus U bent het licht in ons leven, laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt 
Jezus U bent het licht in ons leven, open mijn hart voor uw liefde o Heer. 
 
Taizé 32e  

 Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel, Hij is mijn licht mijn heil 
Ja alleen God geeft vrede aan mijn ziel, zij vindt rust in Hem. 
 
NLB 381: 6 
 U wil ik danken, grote Levensvorst; 
 Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
 Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
 in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 

 
Bericht van overlijden  
Zingen: Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
 
Gebeden 
 
Zingen: OLB 125: 1, 3 en 4 
1 O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest 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. 
Weest blij, weest 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! 
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël 
 
Zegen 


