
Elthetokerk  
11 december 2022 

Derde Advent – Levenslicht 
 

Welkom en mededelingen 
 

Kaarsen worden aangestoken 
 

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 
 

We zingen Lied voor de adventstijd 

(zie apart blaadje) 
refrein, couplet 3, refrein 
 

Kinderkring 

Als alle kind’ren op aarde  
hand in hand tezamen gaan 

dan krijgt het leven veel meer waarde  
breekt eind’lijk de vrede aan. 
 

Kyriegebed   
 

Kyrielied  Lied 463: 1,4, 6,7,8 
 

Groet en gebed bij opening woord 

V:  De Heer zij met u 
A: ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN 
 

1e Lezing  Jozua 6: 22-25 
 

We zingen Lied van Rachab 
(Sytze de Vries, november 2022, 

melodie Lied 437) 

 
 

2. Haar naam is Rachab, wijd en zijd 
icoon van Gods betrouwbaarheid. 

Dat goed gerucht was als een bron 
waaruit zij ruimschoots[1] delen kon.  

3. Zij heeft haar hoop tentoongespreid 
zelfs midden in bezettingstijd. 

Haar trouw heeft al haar moed verlangd, 
was sterker dan haar grootste angst. 
 

4. Door haar geloof [2] is zij gered.   

Wie wordt niet op haar spoor gezet 
en heeft in deze vrouw herkend 
een lichtend teken van Advent? 
 

5. Waar zij haar trouw heeft toegezegd 
begint de messiaanse weg. 
Zij staat voor het geleefde Woord; 

uit haar komt Gods Gezalfde voort.[3]  

6. Hij houdt de sleutels in de hand 
van ons toekomstig vaderland, 

die gouden stad, zijn ware bruid, 
die Hij voor haar en ons ontsluit. 
 

[1] Betekenis van de naam Rachab. 
[2] Hebr. 11:31 

[3] Matth.1:5 
 

2e lezing:   Matteüs 12: 46-50 

 

Muziek  
 

3e lezing  Jakobus 2: 14-26 
 

We zingen In de harten van de mensen  
(Zangen van Zoeken en Zien 692a, t. Marijke de 
Bruijne, m. Eileen Silcocks) 

 
 

2.Echo die in ons blijft klinken, 
vonk van God geef ons de durf, 
’t met dit sprankje hoop te wagen, 

tot het groeiend wordt voldragen, 
ons van binnenuit vervult. 
 

3.Als een kind, zo klein en kwetsbaar, 

teer, maar toch vol zachte kracht, 
wordt dan Christus steeds herboren, 
wat in ’t donker leek verloren, 

wordt weer aan het licht gebracht. 
 

4.Dunne draad van licht en leven, 
Geest van God die ons geleidt, 

voer door eeuwen en door dagen, 
ons naar heelheid die de aarde 
van gebrokenheid bevrijdt. 



Overdenking 
 

Muziek 
 

We zingen:  Lied 450  
 

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

Diaconaal moment 
 

Dankgebed - voorbeden - stil gebed  
 

Nodiging  
Hierna gaan wij voorin in een kring staan. 
Neem alstublieft uw liturgie mee, u heeft 
geen liedboek meer nodig! 
 

Vredegroet 
 

Tafelgebed:       
v: Wij openen onze harten en mogen zijn 

bij de Heer,  
de bron van liefde ontferming en 
trouw,  

die we dank mogen brengen als we 
bidden: veelbelovend is uw Woord… 

 …. en zingen wij u toe:  
 

Zingen: 985:3 

 
 

Gezegend bent U….. 
 … Zo mogen ook wij samen bidden: 
 

Onze Vader 
 

Delen van brood en wijn 
Predikant en diaken van dienst delen eerst het 

brood uit, we eten het brood gezamenlijk. 

Vervolgens delen zij ‘wijn’ uit door met 

druivensap in de kleine glaasjes langs te lopen, 

we drinken gezamenlijk. Aansluitend wordt uw 

glaasje weer opgehaald.  
 

Slotgebed 
 

Slotlied:  Lied 422 
 

 
 

Laat ons weten, nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 
 

Laat ons hopen, biddend hopen, 
dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven, 

hier Gods rijk begint. 
 

Zegen, afgesloten met gezongen amen 
 

 

 

U bent van harte welkom om na (en bij) te 

praten in de grote zaal. Er is koffie, thee en 

limonade. 
 

voorganger:  ds Hester Radstake 

organist:  Coen van den Brom 

 

 
Agenda 

• Zondag 11 december 12.00 uur: Kerk op 

Schootviering 
 

• Zondag 11 december 17.00 uur: 

Stilteviering in de Ontmoetingskerk 
 

• Zaterdag 17 december va 18.00 uur: 

Kerstwandeling in Alblasserdam 
 

• Woensdag 21 december 19.00 uur: 

Kerstzangavond – geeft u uw favoriete 

lied door? 
 

• Zaterdag 24 december 22.00 uur: 

kerstnachtdienst 
 

• Zondag 25 december 10.00 uur: 

kerstmorgendienst (mmv de kinderen!) 


