
 

 

 

 

  Dertiende jaargang nr. 03      3e zondag van Advent, Gaudete(verheugt U)         zondag 17 december 2017 

                                                            liturgische kleur:roze/paars 

Voorganger:Ds.A.F. de Oude 

  

Ouderling van dienst: Thea vd Bunt     Diaken:  Wil Veraar 

Koster:  Hans Veraar     Organist:         Dick Ridder 

Lector:  Irka Plevier  

Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

  Lia en Wim Christ, Schakel 84 

Meeleven:                   Sinds vorige week verblijft hr.Henk Nijkamp in Zuiderheide,kamer 232 

 

Agenda:  Zondag 24 december, 10.00 uur -  Ds.H.M.. Ploeger, 4e zondag advent. 
  

Lied van de week: Lied  450 

 

  Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

Het  aansteken van de 1e, 2e, 3e  adventskaars. 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Lied van intocht:   Psalm 145 : 1                         we gaan staan 

Votum en groet 

Drempelgebed  

Zingen :          Psalm 145 : 3                   we gaan zitten 

Kyriëgebed  

Antwoordlied:         Lied  435 : 2 en 4 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om Gods Licht 

Zingen:                Lied  439 : 1 

 

1e Lezing: Mattheus 11: 2-11     JEZUS EN JOHANNES 

 
2Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij 
enkele van zijn leerlingen naar hem toe 3met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of 
moeten we een ander verwachten?’ 4Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie 
horen en zien: 5blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met 



huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en 
aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 6Gelukkig is degene die aan mij 
geen aanstoot neemt.’7Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over 
Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven 
van het riet in de wind? 8Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? 
Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. 9Maar wat zijn jullie dan 
wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. 10Hij is 
degene over wie geschreven staat: “Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg 
voor je banen.” 11Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn 
nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk 
van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. 

Zingen:     Lied 439: 2   

2e  Lezing:  Jacobus 5: 7-11a          BEMOEDIGING EN RAADGEVINGEN 

7Heb geduld, broeders en zusters, tot de 
Heer komt. Denk eens aan de boer, die 
geduldig blijft wachten op de kostbare 
opbrengst van zijn land, tot de regens 
van najaar en voorjaar zijn gevallen. 
8Wees net zo geduldig en houd moed, 
want de Heer zal spoedig komen. 9Klaag 
niet over elkaar, broeders en zusters, 

want daarmee roept u het oordeel over 
u af. Bedenk dat de rechter voor de deur 
staat. 10Neem een voorbeeld aan het 
geduldige lijden van de profeten die in 
de naam van de Heer spraken. 
11Degenen die standhielden prijzen we 
gelukkig! 

 

L.: Zo spreekt de Heer     G.: Wij danken God 

 

Zingen:                  Lied 439: 3 

Overdenking 

  Zingen:     Lied 454: 1,2, 3, 4 en 5 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Danken en bidden, daarna een stilte…… afgesloten met hardop gebeden “Onze Vader” 

  Inzameling van de gaven:  1. Diaconie  2. Kerk  

 

  We zingen ons slotlied (staande):  Lied 462:1, 4, 5, en 6 

Wegzending en zegen  met gezongen  AMEN 
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