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Op de omslag het plaatje van het Bible Basics adventsproject bij de 
lezing uit Jacobus 
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VOORBEREIDING 
 
Welkom 
 
Stilte       
      (gemeente gaat staan) 
 

Antifoon: "Mijn leven til ik, naar U omhoog, op U vertrouw ik" 
(door cantorij) 
 
We zingen: “Heer, ik hef mijn hart en handen” 
(psalm 25: 1 en 2) 

 
Onze hulp en groet 
 
We zingen: “Denk aan ’t vaderlijk mededogen” 
(psalm 25: 3) 

 
Antifoon 
     (gemeente gaat zitten) 
 
Aansteken 1e Adventskaars 
 
Met de kinderen 
 
We zingen het kinderlied: “Wij wachten op de koning” 
(Lied 461: 1) 
 
Kyrie 
 
We zingen: “Licht in onze ogen” 
(Lied 463: 1,2, 6, 7 en 8) 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing: Jacobus 5: 7-8 

Heb 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.  Wees net zo geduldig en houd 
moed, want de Heer zal spoedig komen. 

 
We zingen: “Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer.” 
(Lied 437: 1, 3, 5 en 6 allen, 2 en 4 cantorij) 

 
Lezing: Matteüs 24: 32-44 

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken 
uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in 
aantocht is.  Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat 
alles ziet, dat het einde nabij is.  Ik verzeker jullie: deze 
generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die 
dingen gebeuren.  Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar 
mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 
 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen 
aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen 
de Vader weet het.  Zoals het was in de dagen van Noach, 
zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt.  Want zoals 
men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met 
eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de 
dag waarop Noach de ark binnenging,  en zoals men niet 
wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen 
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wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.  
Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie 
de een zal worden meegenomen en de ander 
achtergelaten.  Van twee vrouwen die samen aan de molen 
draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere 
achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet 
op welke dag jullie Heer komt.  Besef wel: als de heer des 
huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou 
komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis 
hebben laten inbreken.  Daarom moeten ook jullie 
klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip 
waarop je het niet verwacht. 

 
We zingen: “De engel Gabriel komt aangesneld” 
(Lied 443: 1, cantorij, 2, 3, 4 allen) 

 
Overweging 
 
Muziek 
 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
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VIERING VAN DE TAFEL VAN DE HEER 
 
We zingen: “Als wij weer het brood gaan breken” 
(Lied 387: 1 en 3 cantorij, 2, 4 en 5 allen) 

 
Voorbede 
 
Nodiging 
 
Tafelgebed 
vg: De Heer zal bij u zijn 
a: De Heer zal u bewaren 
vg: Verheft uw harten 
a: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
vg: Brengen wij dank aan de Heer, onzeGod! 
a: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
We vervolgen het Tafelgebed zingend met lied 403d “Die wij 
kennen als een Vader” 
 
Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen 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,  
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maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht  

en de heerlijkheid,  

tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 
Vredegroet 
 
Delen van brood en wijn 
 
Slotgebed 
 
Slotlied (staand): “Kom tot ons, de wereld wacht” 
(Lied 433: 1,3,5 allen, 2 en 4 cantorij) 
 
Zegen met gezongen “Amen” 

 

 
 

Welkom in het benedenhuis  
voor koffie, thee en een goed gesprek 

  

Leo Kramer 



 
8 

 
 

 


