
Liturgie voor zondag 29 november 2020  

1e Adventszondag Hervormde Gemeente “De Rank” 

In deze dienst wordt de Maaltijd van de Heer gevierd 

 

 

 

 

Thema: Uitzien naar zó’n herder…                           

die schapen met een vlekje télt. 
 

 

 

 

Voorganger: ds. J. G. Zomer 

Organist: dhr. Bert Dokter 



Voor de dienst wordt de avondmaal collecte in natura gehouden. De meegebrachte 

spullen zijn voor kerstpakketten. 

 

Afkondigingen 

We gaan allen staan en de voorganger zingt á capella: 

Ik heb voor jou een goed bericht 
De koning komt eraan 
Hij brengt de vrede en het licht 
En Hij zal naast je staan 

    (Lied uit het adventsproject van de kindernevendienst) 
Melodie Lied 767  De toekomst van de Heer is daar 

 
Moment van stilte,  
Votum, drempelgebed en groet  (ieder neemt weer plaats) 
 
Over de adventstijd (kinderen volgen thuis hun eigen programma) 
Het thema vanmorgen 
 ‘uitzien naar een herder, met voorliefde voor schapen met een vlekje’ 
 
Psalm van de zondag (een tekst gelezen) uit Ps 85 
 
Lied van de maand:  Ik ben een engel van de Heer  Lied 469: 1 en 7  (Schoollied) 

 
 

7  Maar kijk niet enkel met het oog 
dat al zo vaak een mens bedroog. 
Alleen wie luistert telkens weer 
die ziet Gods zoon, de lieve Heer. 



VERNIEUWING VAN HET VERBOND  
Vermaning ( Jes 59: 9b – 19 in verkorte vorm) 
Gebed ter verootmoediging 
Belofte en richtlijn( Jes 59: 20-21) 

 
Zingen Ps 43: 5 

  
 
Over de Adventskrans en -krant en andere zaken die ons helpen om ons te openen 
voor de rijkdom van Kerst 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Lezingen: Gen 30: 27 – 34  en Joh 10: 11 – 16 
 
Overdenking 
 
Zingen: Lied 451: 1 en 4 

 



 
 

4  Richt aan de vreugdedis voor al de dagen, 
reik ons de beker van uw trouwverbond, 
wij zullen altoos van uw heil gewagen 
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt. 
 

Normaliter worden op dit moment in de dienst de collecten gehouden. Om de bekende 
redenen zijn de collectezakken nu opgesteld bij de uitgang van de kerk 

 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
Aanhef 

 De Heer heeft zijn tafel bereid 
 voor ieder die gelooft en Hem liefheeft. 
 Als dienaren van Christus zijn we gezonden  

het brood uit te delen onder de schare. 
 Ik nodig jullie daarom van harte uit  

in te stemmen met de lofprijzing van Gods wereldwijde Kerk 
en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen 
 

V De Heer zal bij u zijn 
A De Heer zal ons bewaren 
V Verheft uw harten! 
A Wij hebben ons hart bij de Heer, 
V Laten wij dankzeggen de Heer onze God 
A Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Lofprijzing: 
U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd, door Jezus, onze Heer. 
Want veelbelovend is uw Woord: een stand, een land, van vrede voor de mensen, 
Dat hebt U ons toegezegd en dat is ons bevestigd door Jezus, uw Zoon,  
de Eerstgeborene van Uw toekomst. 
Daarom, Heer, onze God, stemmen wij van harte in  
met het lofgezang van allen, in de hemel en op aarde,  
die niet moe worden U alle eer te geven: 
aartsvaders en profeten, apostelen en martelaren, 
álle zieners en zangers, en zingen ook wij: 



Lied 404 e  Heilig, heilig, heilig 

 

Inzettingswoorden 

V Hoort dan de woorden van de inzetting van het heilig Avondmaal  
van onze Heer Jezus Christus: 
 
In de nacht waarin de Here Jezus werd overgeleverd,  
heeft hij een brood genomen,  
de dankzegging uitgesproken, het gebroken en uitgedeeld onder zijn discipelen  
en daarbij gezegd: 



Dit is mijn lichaam voor jullie.  
Blijf dit doen – breken en delen -  om mij  voor ogen te houden. 

Zo ook, toen de maaltijd afgelopen was, nam hij een beker,  
sprak er de dankzegging over uit en liet hem rondgaan, waarbij hij zei: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;   
hou mij voor ogen telkens wanneer je die beker drinkt. 

 
A Want zo dikwijls wij eten van dit brood 
 en drinken uit deze beker 
 verkondigen wij de dood des Heren 
 totdat Hij komt. 
 

GEBEDEN 

 Barmhartige God en Vader, wij bidden U: 
 Zend over ons uw heilige Geest, 
 Opdat wij in brood en wijn deel krijgen aan onze Heer Jezus Christus. 
 Verenig ons door die Geest met Hem 
 Die zichzelf voor ons en voor heel de wereld gegeven heeft 
 En verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam 
 Opdat de wereld weten en erkennen mag 
 Dat U uw Naam onder ons hebt laten wonen. 

 
God van alle barmhartigheid 

 Waak over uw kerk hier op aarde, maar haar één in het geloof; 
 Wees met de armen en bedroefden …  

met de zieken en stervenden … 
met vluchtelingen en gevangenen …  
en met állen die lijden. [ eventuele gebeden uit het voorbedeboek ] 

 Gedenk hen die ons lief zijn,  
waar zij zich ook bevinden en hoe ze er ook aan toe zijn 

 En wees met allen die wij voor U noemen in de het binnenste van ons hart…. 
 …. 

Laten we onze gebeden besluiten met de woorden die Jezus ons heeft geleerd: 

Onze Vader 

[ De diakenen nemen plaats achter de tafels met de bekertjes) 

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN 

V Zalig  zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam 
A Heer, ik ben niet waard dat Gij onder mijn dak komt, 
 maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. 
V Komt dan nu, want alle dingen zijn gereed 
 
 



 
[ bij het naar voren lopen is het advies het mondkapje te gebruiken, na het gebruik van 

de beker kan het mondkapje weer op totdat we onze plaats weer hebben ingenomen] 

Tijdens het rondgaan klinkt het lied ‘De steppe zal bloeien’ (Lied 608) en als er 

ruimte is eventueel ook een avondmaalslied van Rien van den Berg 

Slotgebed  

 Heel de weg van de liefde is Hij gegaan,  
aan alles is Hij ons gelijk geworden,  

 opdat Hij onze Redder zou zijn, Hij , uw eeuwig Woord. 
 Geboren is Hij uit een dochter der mensen  

om aan armen het Goede Nieuws te verkondigen, 
aan gevangen bevrijding en aan bedrukten onuitwisbare vreugde. 
- Hij die de Herder is en tegelijk het Lam - 
Het is om Hem dat wij U, Hemelse Vader, loven en prijzen.  
Zo ver het west verwijderd is van ’t oosten 
Zo ver doet U, om onze ziel te troosten, 
De zonden weg… 
Ja, de aard is niet zo wijd, of U wordt lof bereid, 
Zo hoog de hemel niet of daarheen klinkt ons lied 
En ook in de week die voor ons ligt, 
willen we de nagalm van uw lof vasthouden 
als een bron van positieve levensenergie 
tegen alle desinformatie in. 
U zij de lof, alle dagen van ons leven 
Amen 

 

Slotlied: Lied 654: 5 en 6 

 



 

 

6.  Zing dan de Heer, stem allen in 

met ons die God lof geven: 

Hij schiep ons voor een nieuw begin, 

hoeveel wij ook misdreven. 

Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 

van zijn genadig aangezicht. 

In Christus is ons leven! 

 

Zegen 

Beantwoord met een gezongen Amen 
 
 
 
 
Aan de uitgang vinden de gebruikelijke collecten plaats:  

de eerste collectezak is bestemd voor Kerk in Aktie (kinderen in de knel),  
de tweede collecte voor de bekostiging van het eigen gemeentewerk. 

Mocht u uw bijdrage in natura vergeten zijn, dan is er nog een derde zak – met dat 
geld zullen we mede de kerstpakketten financieren. 
 

 
 
 
 


