
Liturgie 18 december 9.00 uur 
waarin we met elkaar brood en wijn delen. 
Voorganger: ds. Janneke de Valk-Boerma 
Organist: Nelleke van der Leest, fluit: Iena Pals 
 
Bij deze dienst: Het is de 4e zondag van advent. Een tijd van donker naar meer licht.  
We vieren avondmaal op deze zondag en voor wie de viering via de kerkomroep of beeld 
meemaakt:  
Wij nodigen u uit om zelf een stukje brood en wat wijn of (druiven)sap klaar te zetten, zodat 
als het tafelgebed is uitgesproken, we ook op die manier samen brood en wijn kunnen delen. 

 

Als de kerkenraad binnen is luisteren we als voorbereiding op de dienst 

naar orgelspel………. 

                                    

Luiden van de klok 

 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  NLB 217: 1,2 en 3 

1 De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
   Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
   bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
   vroeg in de morgen. 
 
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
   voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
   zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
   God onze Vader. 
 
3 Door U geschapen om uit U te leven; 
   hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
   land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
   oorsprong en toekomst. 
 
 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige                                  
Allen:            Die hemel en aarde gemaakt heeft                          
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid                                            
Allen:            en niet loslaat wat zijn hand begon. 
Voorganger:  Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop.  
                      Wij danken u om het licht dat in ons midden schijnt 
 
Inleidend woord  
 
Kyriegebed 
Na het Kyriegebed zingen we: NLB lied 301 e 3x  

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 
Aansteken 4e adventskaars,  daarna zingen we: 

NLB 455: 4  

4 Het zal geschieden in de laatste dagen 
   dat God een teken geeft diep in de dood 
   of boven in den hoge van genade 
   en vrede voor wie in des Heren daden 



   het woord Immanuël herkent dat, in de schoot 
   verborgen van de tijd, nu wordt voldragen. 
 

Gebed om het licht van Gods Geest 

1e Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1 – 9 

Zingen: NLB 452: 1 en 2  

1 Als tussen licht en donker 
   de tijd zijn stroom versnelt, 
   zijn wij in U verzonken, 
   ons hart raakt niet ontsteld: 
   Gij leeft en houdt de wacht, 
   wij hebben niets te vrezen, 
   de slaap zal ons genezen. 
   Gij waakt de ganse nacht! 
 
2 Die lange nacht, die winter 
   doorstaan wij met geduld; 
   wij leven ongehinderd, 
   de dagen zijn vervuld, 
   Gij hebt het woord volbracht, 
   dat feilloos staat geschreven 
   en keert niet ijdel weder. 
   Uw licht komt na de nacht! 
 

2e Schriftlezing: Mattheüs 1: 18-25  

Meditatie 

Zingen: NLB 442: 1 en 2 

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
   Verlos mij van mijn bange pijn! 
   Zie, heel mijn hart staat voor U open 
   en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
   O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
   verkwik mij met uw heilige gloed. 
   Kom met uw zachte glans doordringen, 
   o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
2 Vervul, o Heiland, het verlangen, 
   waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
   Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
   mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
   Blijf in uw liefde mij bewaren, 
   waar om mij heen de wereld woedt. 
   O, mocht ik uwe troost ervaren: 
   doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

Mededelingen  

Inzameling van de gaven: De collectes zijn vandaag voor:                                                            
diaconie en PKN (Jong Protestant) U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: 
NL15 RABO 0114 5357 36  t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. “collecte 18 
december “Ichthus” of via de Scipio app. 

Klaarmaken van de Tafel 



Nodiging                                                                                                                                  
Wij wensen elkaar de vrede van Christus 

Tafellied:   

Ik bied U dit brood. 't Is als gave niet groot.  
Neem mezelf, neem mijn hart, mijn verstand.  
Want in wijn en in brood, kom ik los van de dood,  
Reikt de hemel de aarde de hand.  
 
Refrein: Heer, Heer neem het aan.  
Neem mezelf, neem mijn hart, mijn verstand.  
Want in wijn en in brood, kom ik los van de dood, reikt de hemel de aarde de hand.  
 
Ik bied U de wijn, die een teken moet zijn 
van een nieuw en een eeuwig verbond.  
Waarin Gij hebt hersteld, wat door zondig geweld,  
ook in mij door het kwaad werd gewond.  
Refrein….. 

Tafelgebed                                                                                                                                
v. Verheft uw hart                                                                                            
g. Wij hebben ons hart bij de Heer                                                                                               
v. Laten wij de God danken                                                                                                            
g. Hij is onze dankbaarheid waard 

Hierna wordt het tafelgebed sprekend vervolgd en als volgt beëindigd:                                                                  
v. Liefdevolle God, op deze tafel staan brood en wijn, tekenen van Uw verbond.                 
Wij vragen U:                                                                                                                             
g. dat wij mogen delen in uw verbond; dat liefde groeit tussen mensen, zoals dat 
begon met die ene, Jezus, uw mensenkind.                                                                          
v. Zend dan, o God, Uw Geest in ons midden en maak ons tot mensen met nieuwe    
verwachting                                                                                                                                      
g. Amen 

Tijdens delen van brood en de wijn muziek. 

Gebeden 

Slotlied: NLB 426  
God zal je hoeden, 
Christus je voeden, 
Geest van hierboven 
geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, 
geneest en omarmt je, 
vriend in het duister 
en gids naar het licht. 
 
Zegen 

De Levende zegene en behoede U. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede 
 

Gemeente zingt:  Amen, Amen 


