
 
     

Protestantse wijkgemeente 
Ontmoetingskerk te Rhenen  

 
Dienst van Schrift en Tafel  
zondag 20 december 2015 

 10.00 uur 
 

      Vierde zondag van Advent 
    

 

      
 

 

Hoe laat is het? Tijd om te zingen 
 

         

 
voorganger  : ds. Ton van Vliet 

orgel, vleugel : Eric Voet     
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WE KOMEN SAMEN 
 

Muziek 
 

We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
 
Welkom, 

waarna de vierde adventskaars wordt ontstoken 
 

De vierde kaars brandt helder, 
het licht laat zich goed zien. 
Het is prachtig en geweldig. 

Nu zingen wij voor tien! 
 

Zingen: lied 461 vers 1, 2 en 3 – Wij wachten op de koning 
                    (staande) 

    

Aanvangswoord, groet en drempelgebed 
 

v. Onze hulp ligt verankerd in de naam van de Heer, 
g. die hemel een aarde gemaakt heeft, 

v. die trouw blijft, telkens weer,  
g.  en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat: 
 een nieuwe wereld waar liefde woont. 

 
v. God groet u en jou met vrede. 

g.  Zijn vrede ook met jou. 
 
v. Heer onze God… 

 door Jezus onze Heer. 
g. Amen. 

 
      (gemeente gaat zitten) 

 

Zingen: lied 19 vers 1 – De hemel roemt de Heer 
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Openingsgebed 

 
Zingen: lied 437 vers 1, 2 en 5 –  

    Kom tot ons, scheur de hemelen , Heer 
  

WOORDEN VAN HOOP EN TOEKOMST 
 

De kinderen in het midden 

 
Zingen: projectlied 
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de kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Schriftlezing: Lucas 1 vers 57 - 67 
 

Zingen: lied 158a vers 1, 2 en 3 –  
             God zij geloofd uit alle macht 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Stil moment 
 
Zingen: lied 482 ver1 1, 2 en 3 –  

    Er is uit ’s werelds duistere wolken 
     

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed en voorbeden 
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Inzameling van de gaven 

 
de kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 
VIERING VAN HET AVONDMAAL 

 

v. De harten omhoog naar God! 
g. Als bloemen naar de zon. 

v. Dank de Heer onze God! 
g. Wij willen God danken! 
v. Ja, U komt onze dank toe, 

 Heer onze God…  
 …   

en zingen wij U toe: 
 
Zingen: lied 438 vers 1 en 4 – God lof! Nu is gekomen 

 
v. Ja, gezegend is Jezus… 

 … 
 Denk aan Mij, elke keer  

als je uit de beker drinkt. 
   
g. Zijn dood gedenken wij, 

 zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 

Maranatha! 
 
v. Wek op uw kracht, o HEER, en kom bevrijden; 

 verlos al degenen die leven 
in duisternis, angst en verschrikking. 

Zend, bidden wij, uw heilige Geest… 
 … 

Door Jezus Christus, onze Heer. 

g. Amen. 
 

voorganger: Laten we samen bidden: het  Onze Vader. 
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gemeente: Onze Vader… 
 

Uitwisselen van de vredegroet 
 

Delen en ontvangen van brood en wijn 
 
Dankzegging 

   
WE GAAN WEER OP WEG 

 
Zingen: Lied 440 vers 1 en 2 – Ga, stillen in den lande  
                  (staande) 

      
Uitzending en zegen 

gezongen ‘Amen, amen, amen.’ 
 

tekst bij de liturgische bloemschikking 

 
De hemel raakt de aarde. 

Johannes is zijn naam, 
wegbereider om onze voeten 

te kunnen zetten 
op de weg van de vrede. 

Daar raakt de hemel de aarde. 

 
God, kom met uw Geest, 

doe uw stralende licht 
over ons opgaan. 

 

 


