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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel Nun komm der Heiden Heiland - J.S. Bach 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilte (allen gaan staan) 
 
Aansteken van de eerste adventskaars 
 
Adventsgedichtje 
Een ster laat mensen weten: 
de nacht gaat snel voorbij. 
God zal ons niet vergeten, 
Hij houdt van jou en mij. 
 
Groet en bemoediging 
v. De EEUWIGE, God, zal met u zijn. 
a. Ook met u zal Hij zijn. 
v. Onze hulp is in de naam van God, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v. Zijn trouw duurt eeuwig; 
a. het werk van zijn handen laat Hij niet los. 
 
Drempelgebed 
v: God, onze Schepper, ons Licht en ons Leven, 

wat zijn wij zonder U? 
a: Onze geest heeft uw licht nodig, 

onze wil uw kracht, 
onze ziel uw vrede. 

v: Ons leven rust in uw hand; 
vergeef ons alle kwaad en leid ons tot het goede. 

a: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, 
zodat wij U liefhebben en dienen 
met al onze krachten. 
Amen. 
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Aanvangspsalm (allen gaan zitten) Lied 85: 1, 2 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
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. 
 
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. 
 
Smeekgebed  
 
Dit gebed wordt afgesloten met: 
v:  Heer, ontferm U over ons. 
a: Heer, ontferm U over ons. 
v: Christus, ontferm U over ons. 
a:  Christus, ontferm U over ons. 
v: Heer, ontferm U over ons. 
a: Heer, ontferm U over ons.  
 
De adventstijd is een periode van inkeer en verstilling.  
Er klinkt in deze tijd geen Glorialied na het gebed om ontferming. 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Lichtje van de kinderkerk / verhaal 
 
Zang van Lied 13 uit Alles wordt nieuw III 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
Refrein: 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede voor mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
 
1. En weer in geuren en kleuren herhalen 
wat wij al weten uit oude verhalen: 
herders en sterren, een stal en een kind, 
omdat het Kerstfeest weer begint. 
 
2. Iedere week weer een licht ontsteken 
vlammen van vuur voor de komende weken, 
tekens van hoop in de duisternis, 
omdat het bijna Kerstfeest is. 
 
3. Niet als een kind en niet in een kribbe, 
maar als een vrede-vorst hier in ons midden, 
dan is er nergens verdriet meer of pijn, 
dan zal het altijd Kerstfeest zijn. 
 
Gebed van de zondag 
 
Bijbellezing uit Jesaja 64: 1-4 
 
Zang van lied 437: 1, 2, 4 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 
daal, Heiland, uit uw hemel neer. 
Ruk open, rijt ze uit het slot, 
de hemeldeuren, Zoon van God. 
 



 5 

2. Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit, 
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 
Gij wolken, breek in regens neer, 
regen de Heiland, Israëls Heer. 
 
4. Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost, 
die wij verbeiden onverpoosd? 
O daal toch uit uw hoog paleis 
in ons verloren paradijs. 
 
Bijbellezing uit Marcus 13: 24-37 
 
Zang van lied 439: 1, 2, 3 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
2. Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, – bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 
3. Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
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in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 
 
Overweging 
 

Orgelspel Nun komm der Heiden Heiland - M. Reger 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD: GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed en voorbeden 
Acclamatie: 
v.  Zo bidden wij U tezamen: 
a: Kom, Heer, en wacht niet langer. 
 

Stil gebed (2 minuten) - acclamatie - onze vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
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Inzameling van de gaven  
Vieren en geven gaan hand in hand. We kunnen elkaar vandaag geen 
collectezak doorgeven. We kunnen onze giften wel overmaken op de 
collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften 
graag voor aanstaande woensdag. 
 
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Diaconie (Kerst)diner voor alleenstaanden - aangepast. 
Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang Stichting Leergeld Oost Betuwe 
 
Is uw gift voor collecte 1,  
dan graag onder vermelding van ‘diaconie november’. 
Is uw gift voor collecte 2,  
dan graag onder vermelding van ‘kerk november’. 
Is uw gift voor collecte 3,  
dan graag onder vermelding van ‘29 november, Stichting Leergeld’. 
 

 
U kunt ook bijdragen met de Givt-app. Met 
de Givt-app kunt u tot aanstaande woensdag 
met het scannen van de afgebeelde QR-code 
aan de bovenstaande doelen geven. 
 
Na het openen van uw app kunt u via het ‘+’ 
teken 3 collectes selecteren en bedragen 
invullen. Daarna scant u de QR-code en kunt 
u de collecte voltooien. 
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Slotzang uit Lied 442: 1, 2 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
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! 
 
Zegen (allen gaan staan) 
v: De genade van onze Heer Jezus Christus, 
 de liefde van God 
 en de eenheid met de Heilige Geest 
 zij met u allen. 
a:  Amen. 
 
Orgelspel Ricercare in e - J.J. Froberger 
 
 
We verlaten de kerk op aanwijzing van de coördinator. 
Houd minstens 1,5 meter afstand, ook op het kerkplein. 


