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             Jozef wacht op de komst van Jezus: 
           ‘Ik kan niet wachten!!!’ 

 
voorganger:  ds. Peter Breure 
orgel/piano:  dhr. Eric Voet 
mmv:   dhr. Merijn Bosman en anderen 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
    
Aanvangslied:  Vol verwachting; T: Reinier Kleijer, M:lied 103c 
 
1. Vol verwachting, vol verlangen 
 naar het Messiaanse rijk 
 waar Gods woorden zullen landen: 
 'vrede' en 'gerechtigheid', 
 – ooit vertolkt door de profeten, 
 onverslijtbaar in de tijd.   
 
2. Vol verlangen, vol verwachting 
 zien wij naar die toekomst uit, 
 ooit door Jezus aangekondigd, 
 met Zijn leven uitgeduid. 
 Met Zijn liefde gegraveerd in 
 onze ziel, – op onze huid. 
 
 



3. Vol geloof en vol vertrouwen 
 gaan wij naar die toekomst toe; 
 weten ons op weg gehouden, 
 Gods belofte tegemoet,  
 worden wonderlijk gedragen 
 door dat oude visioen. 
 

Groet, bemoediging en drempelgebed 
 

V: De EEUWIGE zal bij U zijn, 
G: De EEUWIGE zal u bewaren. 
 

V:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
G:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
V:  die ons wegen wijst om te gaan 
     en goede woorden geeft om uit te leven. 

G:  U BENT DE GOD VAN HOOP, 
     U VERWACHT IK DE HELE DAG. 
 

V: In een wereld vol met vragen, 
wachten wij vol ongeduld, 
op een droom die ons kan dragen, 
en ons weer met hoop vervult. 
Hij zal komen, God is met ons, 
door profeten al verwacht, 

G: GOD ZAL WONEN BIJ DE MENSEN,  
KOMT ALS KIND IN ONZE NACHT. 

AMEN.         (we gaan zitten) 
 

We zingen: Singt dem Herren

 
We steken de adventskaarsen aan. 
 

 



We zingen op de drempel: Met open armen (Hemelhoog 707) 
Kom, als je honger hebt of dorst.  
Hier kun je eten, deel met ons.  
Kom met je tranen en je pijn.  
Hier is het goed, hier mag je zijn.  
Met open armen word je ontvangen. 
 

Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. 
 

2 Kom, als je moe bent van je vlucht.  
Hier ben je veilig, hier is rust.  
Kom, met je wanhoop en verdriet.  
Hier mag je weer een toekomst zien.  
Met open armen word je ontvangen. 
 

Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. 
 

3 Kom met je leegte en je angst.  
Hier word je liefdevol omarmd.  
Kom maar, als niemand je verstaat.  
Hier is een plek voor jouw verhaal.  
Met open armen word je ontvangen. 
 

Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. 
 

Kyriegebed: acclamatie Lied 301e Kyrie eleison 
 

Gebed bij het openen van de bijbel 
 

Moment met jong en oud 
 

Zingen: projectlied met beamer:  Komt als Kind in onze nacht 
https://vimeo.com/766494815?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=28518751 
 

Lezing: Tweede Testament: Mattheus 1: 18-24 
Antwoordpsalm: Psalm 70 (Nieuwe Psalmberijming) 
1. God, kom mij helpen, red mij snel. 
De vijand wil mijn bloed vergieten. 
Laat hem beschaamd van kleur verschieten; 
mijn goede naam staat op het spel. 
Wie U verwachten zullen blij zijn. 
Ze zeggen steeds weer: ‘God is groot!’ 

Maar ik ben zwak, in diepe nood; 
HEER, help mij snel dan zal ik vrij zijn. 
 

Overweging 
 

Muzikaal intermezzo:  
Lied 392: Wie kent de eenvoud van het breken 
https://www.youtube.com/watch?v=HXl500PCe1w  
 

Stilte  
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed       

https://vimeo.com/766494815?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=28518751
https://www.youtube.com/watch?v=HXl500PCe1w


Waarbij we na ieder ‘zo bidden wij u’ zingen: 

 
 

Aandacht voor de collecte 
 

Tafellied: Lied 385: 1 
 

Tafelgebed (403c) samen met Noor van de Vis 
v: Danken wij de goede God! 
k: Ja, wij willen Hem aanbidden. 
 

k: Van alle dagen deze morgen, 
van heel de wereld deze plaats, 
van alle gaven brood en beker, 
van alle mensen jij naast mij. 
 

v: God, die alles hebt geschapen, 
het geheim van het morgenlicht 
en de zon hoog aan de hemel, 
lucht voor vogels, vrije zielen, 
helder water voor de vissen – 
heel de aarde een mensentuin: 
 

k: Zelf gaf U ons stem en woorden 
om te zingen: ‘God is goed!’ 
g: zingen:  

Van alle dagen deze morgen, 
  van heel de wereld deze plaats, 
  van alle gaven brood en beker, 
  van alle mensen jij naast mij. 
 

v: Zoals overal ter wereld, 
zoals overal de mensen 
met verbazing en ontzag 

zeggen wij hier: ‘Heilig, heilig, 
heilig is de HEER van allen, 
en gezegend Hij die komt. 
 

k: Heilig is de HEER van allen, 
en gezegend Hij die komt.’ 
 

Zingen: Van alle dagen deze morgen, 
  van heel de wereld deze plaats, 
  van alle gaven brood en beker, 
  van alle mensen jij naast mij. 
 



v: Zo gezegend als die ene 
is er nooit in heel de wereld, 
is er nooit van alle dagen 
is er nooit een mens geweest, 
nooit een mens geweest als deze: 
Jezus, Christus, Hij, uw Zoon. 
 

k: Nooit een mens geweest als deze: 
Jezus, Christus, Hij, uw Zoon. 
 

Zingen: Van alle dagen deze morgen, 
  van heel de wereld deze plaats, 
  van alle gaven brood en beker, 
  van alle mensen jij naast mij. 
 

k: Altijd wist Hij waar verdriet was, 

wie alleen was, kende Hij. 
 

v: Feesten heeft Hij opgevrolijkt, 
in zijn hand werd water wijn. 
Met twee vissen en vijf broden 
leerde Hij de mensen leven 
voor elkaar zo goed als God. 
A: VOOR ELKAAR ZO GOED ALS GOD. 
 

Zingen: Van alle dagen deze morgen, 
  van heel de wereld deze plaats, 
  van alle gaven brood en beker, 

  van alle mensen Jij naast mij. 
 

v: Hij naast ons. Zijn hele leven 
gaf Hij weg als een geschenk 
tot de dood toe voor zijn vrienden 
licht en leven, wijn en brood. 
 

v: Zo heeft Hij de laatste avond 
dat Hij met hen samen was, 
zelf het brood voor hen gebroken 
en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam. 
Neem het, eet. En denk aan Mij.’  
 

Vol met wijn schonk Hij de beker, 
loofde U en gaf hem rond. 
‘Als je deze beker rondgeeft, 
deel je in mijn dood en leven, 
deel je in mijn nieuw verbond.’ 
k: Als wij brood en wijn rondgeven, 
delen wij zijn dood en leven, 
 

A: DELEN WIJ ZIJN NIEUW VERBOND. 
MARANATHA! TOTDAT HIJ KOMT. 
 



v: Geest van God, help ons te leven 
door dit brood en deze wijn 
als die mens van alle mensen: 
 

Zingen: Na deze morgen alle dagen 
  op deze plaats en waar ter wereld 
  van nu af gevend vele gaven 
  van alle mensen wij naast Hem. 
 

Onze Vader  
 

v: Weest allen nu welkom 
aan de tafel van de Heer! 
G: WIJ DANKEN U , O GOD! 
 

Vredegroet 

Wensen we elkaar Gods vrede.  
 

Nodiging 
V: In de kerk vieren we samen de maaltijd van onze Heer. Avondmaal 
vieren, dat is brood op je tong en geurige wijn uit de beker, 
Dat is uitzien naar de nieuwe stad, waar de kinderen dansen en zingen. 
Als je daar naar verlangt, kom dan naar de maaltijd in vrede. 
 

Tijdens het delen van brood en wijn zingen we twee liederen een aantal 
keer achter elkaar. 
 

Lied uit Taizé: 

 
 

568b  Ubi caritas et amor, ubi caritas deus ibi est 
 

Dankgebed over de maaltijd 
 

Slotlied: lied 1005:1, 4 en 5 
 

Uitzending en zegen: gezongen AMEN 
 
 
 
              


