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Begin 
 

Orgelspel  ’Wie soll ich dich empfangen’ –  

 Ernst Pepping (1901-1981) 

 

Welkom door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling  Rorate celi –  

 Jan z Lublina (Polen, 1e helft 16e eeuw) 

 

We steken drie adventskaarsen en de tafelkaarsen aan.  

 

- wij gaan staan - 

 

Groet en bemoediging,  

v: De ruime liefde van God en de vrede van de Heer mogen met je 

zijn. Altijd weer richt Hij ons op. Spreken wij samen uit: 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer 

g: DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN. AMEN 
 

Lied  85 

 

Thema en lezingen vandaag 

 

Roep om ontferming met:  

 

Diggy Dex, Suzan & Freek - Lampedusa 

 

 

Woord 
 

Lied 437 bij wijze van gebed 

vrouwen: couplet 2 en 4, mannen: 3 en 5, allen: 1 en 6 

 

Lied is geschreven bij Jesaja 63:19b, 64:3-4 

 

Overgang naar de lezingen Lied 738: 3 

 

Eerste lezing Matteüs 1: 1-6, 12-17 

 

Lied    512: 1 en 5 
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Tweede lezing  Genesis 38: 1-11, 13-19, 24-30 

 

Zingen Levenslicht-projectlied    

Melodie: Lied 469 

 

Ik zing van licht dat God ons geeft; 

het levenslicht voor al wat leeft. 

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

Wie geeft het aan de mensen door? 

 

De stam van Juda bleef bestaan, 

want Tamar is niet weggegaan. 

als hoopvolle en sterke vrouw 

bleef zij geloven in Gods trouw. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied     466: 3-4 

   

 

Gaven en gebeden 
 

Toelichting op de collecten door de diaken 
 

Gebed over de gaven 
 

Voorbede 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:  

       O kom Immanuel en wees nabij. 

   

 

 

Stil gebed  
 

Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen, 

 laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 
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Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit,  

in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Zending en zegen 
 

Slotlied  435: 1-2 en 4 

 

Zegen 
 Lied 429 c  
     Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgelspel ’Macht hoch die Tür, die Tor macht weit’ - Ernst Pepping 

 

 

Na de viering bent u welkom in Willibrords Erf om elkaar te 

ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
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