
Elthetokerk ~ 29 november 2020  Eerste Advent – Geef licht! 
Viering Heilig Avondmaal 

 

Welkom en mededelingen 
 

Kinderkaars en adventskaars aansteken 
 

We zingen:  Lied 461 
   

Bemoediging en drempelgebed 
V: Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer  

A: DIE ONS VANAF HET BEGIN NABIJ IS  
V: die trouw blijft en vol liefde is, nu en tot het einde der dagen,  

A: EN DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS 
V: ……………. en blijf ons nabij 
A: AMEN  we gaan zitten 
 

Aandacht voor de kinderen 
de kinderen gaan via de hoofdingang naar de kinderkring, onder de muziek van ‘als alle kinderen op aarde’ 
 

Kyrielied  Lied 462 
 

Gebed bij opening woord 
 

1e lezing  Psalm 85 uit Huub Oosterhuis, 150 Psalmen vrij 
 

We luisteren naar Psalm 85: 3 en 4 en lezen de tekst mee 
 

2e lezing:   Johannes 8: 12-19 
  

We zingen  Lied 653: 1,4,7  
 

Overdenking 
 

Muziek 
 

Diaconaal moment 
Kinderen van de kinderkring komen terug en gaan bij hun (groot)ouders/ verzorgers zitten 
 

Dankgebed - voorbeden - stil gebed  
 

Nodiging  
Hierna gaan we – indien mogelijk – staan op onze eigen plekken. 
 

Vredegroet 
Na de woorden van de predikant, groeten we een aantal mensen om ons heen door een hand op ons 

hart te leggen en degenen aan te kijken of toe te knikken 
 

Tafelgebed, naar lied 403d 

v: Die wij kennen als een Vader 
 die zichzelf ter sprake bracht 

 in een mensenkind, een broeder- 
A: U, ENKEL LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U. 
v: Want U hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde. 

 U vult onze leegte met overvloed. 
 U roept ons tot leven met nieuwe namen. 

A: U, ENKEL LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U. 
v: Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne, 
 dit licht in ons duister, 

 dit brood uit de hemel, 
 de Zoon naar uw hart, 

 gezonden opdat wij allen U kennen, 
 voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden. 
A: HIJ, LICHT UIT LICHT, WOORD VAN DEN BEGINNE, JEZUS MESSIAS. 



v: Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, 
 de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. 

 Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. 
 Hij opent ons de ogen, 

 is het licht dat voor ons uitgaat: 
A: HIJ, WARE HERDER, WOORD VAN DEN BEGINNE, JEZUS MESSIAS! 
v: Hij heeft zich gegeven, verloren als graan, 

 gezaaid in de aarde, belofte van toekomst. 
 Hij was in de wereld. Hij stierf aan de nacht. 

 Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons leven 
 Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood. 
 Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn. 

 Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: 
A: U, ENKEL LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U. 

v: Dat zo de wereld wordt: 
 vrede een zaad in de aarde 
 gerechtigheid zon aan de hemel 

 Dat wij vruchten dragen, licht brengen 
 zodat hemel en aarde zich verheugen. 

 
Zo mogen ook wij samen bidden: 

 
Onze Vader 
  Onze Vader die in de hemel 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 
 

Delen van brood en wijn 
Predikant spreekt woorden over het brood, u neemt vervolgens ook het brood en we eten het brood 

gezamenlijk. Vervolgens spreekt predikant woorden over de beker, we nemen het bekertje en drinken 

eruit.  
 

Slotgebed 
 

Slotlied:  Lied 534  

 
Zegen, afgesloten met gezamenlijke gesproken ‘amen’ 
 

v: God zal met je meegaan 

A: ALS LICHT IN JE OGEN, ALS LAMP VOOR JE VOET 
v: als hand op je hoofd en arm om je schouder; 
A: ALS BAKEN BIJ ONTIJ EN VERTE DIE WENKT 

v: als groet op je lippen en hoop in je hart 
A: ALS STEM DIE JE UITDAAGT 
v:  en woord dat je voorgaat… 

 … (zegen) 
A: AMEN  

 


