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Orde voor de Dienst van Schrift en Tafel
op 5 december 2021

in de Slangenburgse kerk
Advent 2

Thema: Een nieuw begin

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken, ook de adventskaars

Lied: LB 441: 1 en 10

Inleiding

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

SCHRIFT
Gebed

Lezing OT: Jesaja 43: 14-21 (NBV21)
Dit zegt de HEER, jullie bevrijder, de Heilige van Israël: Omwille van jullie zend Ik iemand naar
Babel; Ik maak alle Chaldeeën tot vluchteling en jaag hen jammerend hun schepen op. Ik ben de
HEER, jullie Heilige, de schepper van Israël, jullie koning.
Dit zegt de HEER, die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren, die paarden
en wagens liet uitrukken, een heel leger van geweldenaars – daar lagen ze, en ze stonden niet meer
op, ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
denk niet terug aan het verleden. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog
niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. De wilde dieren
zullen Mij eer bewijzen, de jakhalzen en de struisvogels, omdat Ik water schep in de woestijn en
rivieren in de wildernis; het volk dat Ik heb uitgekozen, laat Ik drinken. Dit is het volk dat Ik mij
gevormd heb, het zal mijn lof verkondigen.

Lied: LB 438:  3 en 1

Evangelielezing: Lucas 1: 26-38 (NBV21)
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat
was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en
ze was nog maagd. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de
Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting
te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst
geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij
zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal
Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat
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gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ De engel antwoordde: ‘De heilige
Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken.
Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je
familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men
haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmo-
gelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet
de engel haar weer alleen.

Lied: LB 157a:  1 en 4 

Overdenking

Orgelspel

Lied: LB 439: 1 en 3

Gebeden
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 verge-
ving voor allen die zich tot U keren. Daarom, uitziende naar de grote verlossing, en met allen die
Israëls vertroosting hebben verwacht en bezongen, verheffen ook wij onze stem:
Lied: LB 405: 1
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 vermoeide, 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 verschrik-
king. 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...

Woorden bij het breken en delen.

Gebed

Slotlied: LB 442

Wegzending en zegen (gezongen ‘Amen’)

Collecte (bij de uitgang): 1. diaconie; 2. kerk; 3. zending: Rwanda


	Page 1
	Page 2
	Page 3

