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VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken, ook de adventskaars
Tekst: De eerste kaars mag nu gaan schijnen,

en laat de nacht verdwijnen.
Tot de dag weer komen zal,
en het licht wordt overal.

Lied: Psalm 25b
(coupletten worden gesproken en het refrein gezongen)

Inleiding

Kyriegebed: LB 463: 1, 2, 6, 8 en daarna 7

SCHRIFT
Gebed

Lezing OT: Jesaja 64: 5b-8
Wij allen zijn als verwelkte bladeren,
verwaaid op de wind van ons wangedrag.
Er is niemand die uw naam aanroept,
die zich ertoe zet uw hand te grijpen.
U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
u hebt ons moedeloos gemaakt
en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.
Toch, HEER, bent u onze vader,
wij zijn de klei, door u gevormd,
wij zijn het werk van uw handen.
Laat uw grote toorn toch varen, HEER,
houd onze schuld niet steeds in gedachten,
maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?
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Lied: LB 437: 1 en 2

Evangelielezing: Marcus 13: 24-37
Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden
en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel
vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de
Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en
luister. Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit
de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde
tot het uiteinde van de hemel. Leer van de vijgenboom deze les: zo
gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in
aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet
gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal
zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel
en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwij-
nen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de
engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.
Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal
komen. Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en
droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak
kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden.
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des
huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanen-
gekraai, of ’s morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen
wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen
iedereen: wees waakzaam!

Lied: LB 437: 4

Overdenking

Orgelspel

Lied: LB 439: 1 en 4

Gebeden
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DIENST VAN DE TAFEL

Nodiging
Als teken van zijn liefde voor allen die Hem verwachten, nodigt de
Heer ons aan zijn maaltijd. Want Hij heeft gezegd: ‘Ik ben het brood
dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en
wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’ Weet dan dat de Heer
u nodigt om te delen in de overvloed van zijn genade.

Inleiding
V: De Heer zij met u. 

Allen: Zijn Geest in ons midden. 
V: Laat uw hart erbij zijn.

Allen: De HEER heeft ons hart.
V: Hij is het waard en het is terecht dat wij God zegenen, altijd en
overal, om de aarde die Hij schiep, om de hemel die ons omgeeft, om
het leven dat Hij ons gunt, om de liefde die Hij ons schenkt in
Christus, zijn beeld.

Lofzegging
Ja, met recht en met reden, o God, spreken wij onze lofzegging uit,
hier en nu, overal en altijd, omdat Gij ons met kleurrijke woorden van
uw profeten en evangelisten het zicht hebt geboden op een wereld,
beschenen door het licht van uw heil: de aarde vol van waarheid en
vrede, de hemel waaruit gerechtigheid neerziet. Zo hebt Gij in ons
verloren bestaan grote verwachtingen gewekt: troost voor degenen
die treuren, genezing voor degenen die lijden, ontferming, genade en
vergeving voor allen die zich tot U keren. Daarom, uitziende naar de
grote verlossing; en met allen die Israëls vertroosting hebben ver-
wacht en bezongen, verheffen ook wij onze stem:

Lied (gesproken): 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen
word’ U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
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Tafelgebed
Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst ons leven met uw Naam
heeft verbonden en met al wat daarin besloten ligt aan mededogen,
liefde en genade; die in allergrootste nederigheid aan uw rijk gestalte
heeft gegeven; die zijn hart volledig heeft geopend voor de vermoei-
de, machteloze mensen; die de kleinen niet geminacht, de geringen
niet vergeten heeft; die op de avond voor zijn dood zijn liefde voor
ons heeft bezegeld met de tekenen van deze gaven, toen Hij een
brood nam, de dankzegging daarover uitsprak, het brak en aan de
zijnen gaf met de woorden:

 Dit is mijn lichaam voor u; doet dit tot mijn gedachtenis!
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, de dankzegging daarover
uitsprak, en die aan de zijnen gaf met de woorden:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!

Allen: Zijn dood gedenken wij. 
Zijn opstanding belijden wij. 
Zijn toekomst verwachten wij. 
Totdat Hij komt!

Gebed om de Geest
Wek op uw macht, o Heer, en kom, verlos al degenen die leven in
duisternis, angst en verschrikking. Zend, zo bidden wij, uw heilige
Geest over deze tekenen van brood en wijn en over heel onze
gemeenschap; dat hiermee in ons groeien mag de vaste hoop op een
toekomst die niemand ons ontnemen kan. Zo, verenigd met heel uw
gemeente, al de uwen, in hemel en op aarde, loven wij, God van
liefde, uw Naam, zegenen wij, God van genade, uw glorie, en prijzen
wij, God van belofte, uw trouw – door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, onze Heer, die ons bijeen zal brengen in uw Rijk waar
wij om bidden met de woorden: Onze Vader...



5

Woorden bij het breken en delen. Brood en wijn worden u aangereikt
en als iedereen een bekertje en een stukje brood heeft, eten en
drinken we allemaal samen.

Lied: Gezang 442: 1 en 2

Gebed

Slotlied: ‘Donker zijn soms mensendagen’ (melodie: LB 801)

1 Donker zijn soms mensen-dagen
als de onmacht hoop weerspreekt.
Nergens sporen van een teken
dat de ban van wanhoop breekt.

2 In de diepte het verlangen
om die stem weer te verstaan,
aangeraakt, gewenkt te worden
en opnieuw op weg te gaan.

3 Uitgezworven, vastgelopen,
een vaag heimwee naar het licht.
Speurend naar het kleinste teken
van een droom, een vergezicht.

4 Uit het dode hout geboren
al aanwezig in de nacht
groeit een twijg de angst te boven,
groene bron van levenskracht.

Wegzending en zegen (gezongen ‘Amen’)



Gedicht van José Biermans,
bij de afbeelding op de voorkant 
van een schilderij van Doritha Hoffman (Het woud)

Ik ben een kale boom
ten hemel juichend.

Ik heb de blaren laten vallen,
de kleur, de pracht,
de trots, de last,
de schijn.

Ik durf nu kaal te zijn.

Maar in ’t diepst geheim
sta ik vol in bloei
zichtbaar

zie maar
naar de kern
van mijn nog omhulde knoppen.

Ik durf een winter lang
niet meer te reiken
naar het langverwachte,

te weten
dat ik groeien zal
tot Hij in mij herkent:

Zijn licht
Zijn vrucht
Zijn liefde.
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