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VIERING HEILIG AVONDMAAL 
In beide diensten van deze eerste 
zondag van Advent vieren we het Heilig Avondmaal. De avonddienst 
staat ook in het teken van de dankzegging voor het Avondmaal.  
Wie de dienst via de livestream of het lukaskastje volgt, kan het 
Avondmaal ook thuis mee vieren. Dat kan met (eigen) brood en 
wijn/sap, maar ook door in gebed, stilte en persoonlijke overdenking 
de viering mee te beleven.  
Laat ieder het zo doen als het voor hem/haar tot opbouw is. 
 
AVONDMAALSVIERING IN ‘DE TUINEN’ 
Er zal deze zondag ook een Avondmaalsviering in zorgcentrum 
‘De Tuinen’ worden gehouden. Deze viering vindt - na de dienst in de 
kerk - plaats om 10.45 uur een gemeenschappelijke ruimte op de 
tweede verdieping.  
 
COLLECTEN 
Collecteren doen we nog op de aangepaste manier. Bij de uitgang of via 
de digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven. Mogen 
we op u/jou rekenen? 
 
ONLINE UITZENDING 
De dienst wordt ook online uitgezonden. Zie de website 
www.kerkdienstgemist.nl (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen).  
 
KINDERKERK EN CRECHE 
Ook vanmorgen is er Kinderkerk. Voor de kleinsten is er oppas in 
De Rank. Kom er bij! 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 27 NOVEMBER, 9.00 UUR 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen  
Aanvangslied: Psalm 98: 1, 4 
Stilte voor persoonlijk gebed 
Votum en groet 
Zingen: Evangelische Liedbundel 109: 1, 4 
Gebed om Gods ontferming en om de heilige Geest 
Moment met de kinderen (adventsproject) 
Zingen (kinderlied): ‘Ik ben’ (Marcel en Lydia Zimmer; filmpje) 
Daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk 
Schriftlezing (door lector): Spreuken 24: 13-22 (NBV21)       
Zingen: Psalm 62: 6, 7 
Verkondiging over Spreuken 24: 14 (NBV21) 
 Thema: ‘Toekomst die vandaag begint’ 
Zingen: Liedboek 2013, lied 466: 1, 5, 6 
Onderwijzing over het Avondmaal 
Gebed - Viering van het Avondmaal 
Zingen: Gezang 124: 1-2, 3-4 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Inzameling van onze gaven:  
1. Avondmaalproject ZOA-Noodhulp Jemen; 2. Kerk 
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
Zingen: Gezang 132 
Zegen, beantwoord door het zingen van 3x amen 
Orgelspel 
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BIJBELLEZING ZONDAG 27 SEPTEMBER, 9.00 UUR 
 
Spreuken 24: 13-22 (NBV21)   
13Mijn zoon, eet honing, dat is goed voor je, 
zoete honing streelt de tong. 
14Zie wijsheid als de honing voor je leven. 
Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren. 
15Jij, goddeloze, belaag niet het huis van een rechtvaardige, 
verwoest zijn woning niet. 
16Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val,  
maar telkens staat hij op. 
Een goddeloze struikelt door zijn slechte daden, 
en komt voorgoed ten val. 
17Verheug je niet over de val van je vijand, 
juich niet als hij ten onder gaat. 
18Want de HEER ziet het en keurt het af, 
en zal zijn woede van je vijand afwenden. 
19Wind je niet op over slechte mensen, 
wees niet jaloers op goddelozen. 
20Want wie kwaad doet, heeft geen toekomst, 
de lamp van goddelozen wordt gedoofd. 
21Mijn zoon, heb ontzag voor de HEER en de koning, 
ga niet om met wie zich tegen hen verzetten. 
22Zij gaan plotseling ten onder, 
en wie weet hoe zwaar die twee hen zullen treffen? 
 
Bij het thema: ‘Toekomst die vandaag begint’ 
Het is de eerste zondag van Advent. Het gaat deze weken over de 
komst van Jezus. Zijn eerste komst, geboren in een stal in Bethlehem. 
Maar ook zijn tweede komst, wederkomst. Gods grote toekomst die je 
in geloof mag verwachten!  
Dat valt misschien niet altijd mee, druk en bezet als we zijn met ons 
leven nu. Dat ons ook zo goed kan bevallen, dat Gods toekomst heel 
ver weg en onbestemd voor ons voelt.  
Zou het kunnen helpen als we luisteren naar de Spreukendichter? 
Ik leer van hem dat Gods toekomst niet alleen iets is van straks en ‘na 
dit leven’. Het wil starten in je leven hier en nu, het wil dat vervullen en 
verrijken. Laat nu ook het Heilig Avondmaal daar een prachtig teken 
van zijn! Luistert, viert, bidt en doet u/jij mee? 

LIEDEREN ZONDAG 11 SEPTEMBER, 9.00 UUR 
 
Psalm 98: 1, 4 
Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Evangelische Liedbundel 109: 1, 4 
Al wie dolend in het donker, 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 

Dor en droog geworden aarde, 
die om dauw en regen vraagt. 
Dode mens die snakt naar adem,  
wereld die om toekomst vraagt. 
Zie mijn zoon, de nieuwe Adam,  
die mijn welbehagen draagt. 

 
Kinderlied:  
 
Marcel en Lydia  
Zimmer: 
“Ik ben” (filmpje) 
 



 
Psalm 62: 6, 7 
Zet nooit uw hart op geld of goed, 
zie toe dat gij geen onrecht doet, 
want alle macht is snel vervlogen. 
't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk, 
gij zijt een ademtocht gelijk, 
lucht, in een weegschaal afgewogen. 
 
God stelde eens voor al zijn woord, 
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord, - 
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft. 
Maar ook dat Gij genadig zijt, 
o Here, die uw volk bevrijdt 
en elk vergeldt wat hij betracht heeft. 

 
Liedboek 2013, lied 466: 1, 5, 6  
O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 
Het zaad verdort, de oogst wordt 
schraal, 
op aarde plant het kwaad zich voort, 
de waanzin voert het hoogste woord. 
O kom, o kom, Emmanuel! 
Verblijd uw volk, uw Israel! 
 
Daag op o grote dageraad, 
licht aan, wij zijn ten einde raad, 
verjaag de nacht van onze nood 

en maak uw toekomst rozerood! 
O kom, ja kom, Emmanuel! 
Verblijd uw volk, uw Israel! 
 
Koning der volken, heers alom 
en, eerste van de aarde, kom! 
Gij hoeksteen, maak ons  
samen één, 
verzamel allen om U heen! 
O kom, ja kom, Emmanuel! 
Verblijd uw volk, uw Israel! 

 
Gezang 124: 1, 2, 3, 4 
1  Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
2  De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

3  Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten 
begroeten 't morgenrood. 
 
4  De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 

 
Gezang 132 
1. Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 
 
2. Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 

Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in 't midden van de tijd. 
 
3. Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 

 
 

 
 
 
 
 



ONDERWIJZING BIJ  
HET AVONDMAAL 
 

Broeders en zusters, 
 
Waarom vieren we het  
Avondmaal? Het antwoord 
is eigenlijk heel eenvoudig: 
Omdat onze Heer Jezus het ons heeft opgedragen.  
Hijzelf zei: "Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken."  
 
Zo willen we dat ook vandaag doen. Wij gedenken wat 
Jezus voor ons gedaan heeft. Dat gedenken is veel meer dan 
alleen maar ‘je iets herinneren’. Het wil zeggen dat je er ook 
echt bij betrokken bent.  
Zoals Joodse mensen in de Paasmaaltijd de uittocht uit 
Egypte gedenken, alsof ze er zelf bij geweest zijn, alsof ze 
zelf slaven zijn geweest, alsof ze zelf de bevrijding hebben 
meegemaakt…, zo gedenken wij het lijden van onze Heer 
Jezus Christus als Gods nieuwe, grote bevrijdingsdaad voor 
Israël en voor de hele wereld.  
Het is de bevrijding van onze zonde en schuld; de 
bevrijding van onze slavernij in het rijk van de duivel en de 
dood. Zo zijn brood en wijn tekenen die onze gedachten en 
onze harten bepalen bij het grote offer van Jezus Christus, 
zijn zelfovergave voor ons. 
 
Het Avondmaal beeldt uit hoe nauw onze Heer Jezus 
Christus verbonden wil zijn met ons.  
De voorganger die nu het brood breekt en de beker aanreikt 
doet dat uit naam van Jezus zelf.  

Het is Jezus zelf die ons bij zich aan tafel nodigt en 
ontvangt.   
Als we het brood eten en de wijn drinken, mogen 
we bedenken dat Hij ons – door de Heilige Geest 
die in onze harten werkt - zo nabij is als brood en 
wijn.  

 
Maar er is meer: Behalve de verbondenheid met  

Hemzelf, schenkt onze Heer Jezus ons ook de 
verbondenheid met elkaar.  
Als heel verschillende mensen zijn we aan elkaar 
gegeven. We horen bij elkaar, omdat we samen bij Jezus 
horen. Samen mogen we Jezus op zijn weg volgen.  
Ook als het nog zo ten dele is, mogen we als gemeente 
van Jezus door de kracht van de Heilige Geest de 
betekenis van zijn volbrachte werk zichtbaar maken. 
 
Daarbij is het Avondmaal ook een teken van de 
voltooiing van Gods Koninkrijk, waar we naar uitzien.  
Jezus zelf heeft gezegd: "Ik zal geen pesachmaal meer 
eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het 
Koninkrijk van God.”  
Gods Koninkrijk wordt in de Bijbel vaak getekend met 
het beeld van een maaltijd, een groot feest.  
De wijn is in de Bijbel vaak het symbool van de vreugde.  
Zo worden brood en wijn ons vandaag ook gegeven om 
ons verlangen naar God toekomst gaande te houden. 
Ze hebben iets voorlopigs, dat kleine stukje brood en die 
enkele slok wijn. Maar ze roepen om meer.  
Daarom bidden we samen het ‘Maranata’-gebed:  
“Kom Heer Jezus, ja kom spoedig!” 


