
    zondag, 11 december 2022 
VIERPLEK WEHL       Derde Advent 

 
ORGELSPEL 
WELKOM, MEDEDELINGEN EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 

- gemeente gaat staan – 
 

VOORBEREIDING 
STILTE 
 
BEMOEDIGING 
 V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,   

A: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: Zijn genade en vrede met u allen  
A: Amen  

VREDEGROET  
 V. Vrede zij met u allen! 
 G. VREDE OOK MET U! 

- gemeente gaat zitten - 

INLEIDING 
 
AANSTEKEN VAN DE 3e ADVENTSKAARS:   
 Waar licht is kun je leven 
 Drie kaarsen op een rij: 
 God zal ons vrede geven. 
 Hij zorgt voor jou en mij. 

 

AANVANGSLIED – lied 452 
 
TOELICHTING OP HET LITURGISCH BLOEMSTUK 
 
KYRIEGEBED 
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente: 

 
  
KYRIËLIED: Lied 462: 1, 2, 3 en 6 
 
GESPREK MET DE KINDEREN  -  gevolgd door projectlied: melodie Lied 469 NLB:  
 
 Ik zing van licht dat God ons geeft: het levenslicht voor al wat leeft.  

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?  Wie geeft het aan de mensen door? 

derde zondag: 

Een vrouw die mensen schuilen laat waardoor Gods toekomst verder gaat. 

Haar moed loopt als een rode draad door het verhaal van goed en kwaad. 

 
DE SCHRIFT GEOPEND 



GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING -  Jozua 2, 1-16 en 18 en 21 

 
LIED -  Psalm 87    
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING -  Mattheus 12, 46-50 
 
LIED -  lied 974: 1, 2 en 5    
 
VERKONDIGING 
 
MUZIEK 
 
LIED –  lied 466: 1, 2 en 6    

DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
 
DANKGEBED  VOORBEDEN  STIL GEBED ONZE VADER 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 

GEZEGEND OP WEG 
- gemeente gaat staan - 

SLOTLIED – lied 444    
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
DE COLLECTE VINDT PLAATS BIJ DE UITGANG  
Diaconie – kerkbeheer –  binnenlands diaconaat. In de Adventsperiode tot aan Kerst collecteren we 
elke week voor kwetsbare kinderen of jongeren. Dit keer voor jongeren in asielcentra in Nederland:   
Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig 
asielzoekerscentra om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken. 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Klaas Bakker  ambtsdrager: Cor van Muiswinkel 
pianist:  Yvonne Beeftink  koster:  Cor van Muiswinkel  
beeld en geluid: Michel Roels   bloemendienst:  Leny van Muiswinkel  
koffie:   Lenie van Muiswinkel 
 

U bent welkom om na de dienst koffie te drinken in de kerk.  
En daarna: samen aan tafel soep eten! 


