
Orde voor de dienst van Schrift en Tafel
in de Slangenburgse kerk op zondag 11 december 2022

3e zondag van Advent

Thema: RUIMHARTIG

voorganger: ds. Helma van Loon
organist: Sietse Strating

VOORBEREIDING 

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst) 

(Advents)kaarsen worden aangestoken

Lied: 458  (de gemeente gaat staan) 

Stilte

Bemoediging en groet 

Lied: Psalm 85: 1 (hierna gaat de gemeente zitten)

Inleiding
Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte
Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar,
Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte
Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth,
Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, (...)
Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.

Kyriegebed: LB 463: 1, 2, 4 en 7

SCHRIFT 

Gebed, afgesloten met: LB 333

Lezing OT: Jozua 2: 1-21



Lied: Het lied van de vreemde vrouwen, Kees van der Zwaard; melodie: LB: 991

A Langs Abraham, Izak en Jakob
gaat God op weg met zijn kind;
tot over de grens staat zijn zoon op
in liefde die overwint.

3 Door Rachab wordt ruimte geschapen,
belofte gered uit de val.
Bij haar ligt de toekomst te slapen
van lager naar hoger wal.

B Getijden van moeder tot dochter, verhalen van vader op zoon.
Het heil in de tijd ingevlochten, bij God is niets ongewoon.

Evangelielezing: Matteüs 12: 47-50

Lied: LB 437: 1, 2 en 3

Overdenking 

Orgelspel 

Lied: LB 453

TAFEL

Nodiging 
De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben. Christus nodigt
ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn kerk in te stemmen en brood en wijn uit
zijn hand te ontvangen. Ik wens u allen vrede toe.
A Vrede, ook voor u.
V Laten wij denken aan God, die ons het leven heeft gegeven.
A Onze gedachten zijn bij Hem
V De Heer, onze God, is goed.
A Daarom willen wij Hem danken.

Lofprijzing
V Ja, met recht en met reden, o God, spreken wij onze lofzegging uit, ..., verheffen ook wij onze

stem en zingen vol vreugde U toe: LB 405: 1

Tafelgebed
V Gezegend zijt Gij, God onze Vader, ...: Dit is mijn lichaam voor u; doet dit tot mijn gedachtenis!

Ook ...: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot
mijn gedachtenis! A Zijn dood gedenken wij, 

Zijn opstanding belijden wij,
Zijn toekomst verwachten wij.

V Wek op uw macht, o Heer, ..., onze Heer, die ons bijeen zal brengen in uw Rijk waar wij om
bidden met de woorden: Onze Vader...

Terwijl we naar voren gaan om brood en wijn te ontvangen, zingen we LB 442
We nemen brood en wijn mee naar onze plek in de kerk en eten en drinken gezamenlijk.

Dankgebed

Slotlied: LB 435: 1 en 4  (de gemeente gaat staan)

Wegzending en zegen 

Orgel

Collecten (bij de uitgang): 1. diaconie; 2. kerk; 3. vluchtelingen
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