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De kerk vandaag en morgen 
 
 
Psalm 63, vrij (VL72/G417) 
 
Woord ten geleide 
 
Adventskaars 
 
Kinderkring 
 
In den beginne het woord (VL713-714 no2/ G330a) 
 
Lezing uit Het evangelie van Lukas 
In het vijftiende jaar van de heerschappij van Tiberius, keizer (…) 
geschiedde het woord van God 
over Johannes, de zoon van Zacharias, 
in de woestijn. 
Hij kwam naar heel de omstreek der Jordaan, 
oproepend tot een doop van omkeer (…) 
zoals geschreven staat in de boekrol met de woorden van Jesaja, de profeet: 
‘Stem van een roepende: 
“Bereid de weg van JHWH in de woestijn, 
maak recht zijn paden. 
Alle ravijnen moeten volgestort, 
alle bergen en heuvels geslecht, 
kronkelingen rechtgetrokken, 
oneffen wegen geëffend. 
En alle vlees zal zien 
de bevrijding van onze God.”’ 
(Lukas 3:1-6) 

 
In den beginne het woord (VL715/G330b) 
 
Lezing uit Het evangelie van Lukas 
En zo sprak hij 



tot de menigten die uitgetrokken waren 
om zich door hem te laten dopen: 
Adderengebroed, 
wie heeft jullie aangepraat 
dat je de komende toorn kunt onvluchten? 
Draag vruchten van waarachtige omkeer (…) 
Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen: 
als een boom geen goede vrucht draagt, 
zal hij worden omgehakt en in het vuur geworpen. 
De menigte vroeg hem: 
Wat moeten wij doen? 
Hij antwoordde en sprak tot hen: 
Wie twee hemden heeft 
moet delen met wie er geen heeft, 
en wie te eten heeft 
moet hetzelfde doen. 
(Lukas 3:7-11) 
 

Ooit gehoord 2 -  (Antoine Oomen, nieuw/G642) 
 
Toespraak door Rik Torfs 
 
Vragen 
 
Hij die gesproken heeft  (VL217/G33) 
 
Muzikaal intermezzo en collecte 
Opbrengst van de collecte op 29 nov. €722,25 

 
Viering van Eucharistie 
Hier begint de dienst van de tafel 
viering van eucharistie, 
Laat ons bidden. 
 
Gij die uw gemeente bijeenroept 
hier en waar ook ter wereld, 
die ons raakt met uw woord, 
die ons kent van gezicht, 
niet vergeet onze namen: 
kom over ons met uw geest.  
 

Gezegend zijt Gij, levende God (VL670/G97) 
 



Moge het delen (Antoine Oomen, nieuw/G497) 
 
Brood en beker 
Voor wie geen wijn wil drinken, is er druivensap  
 in de witte beker bij de uitdelers achter de vleugel 
 

Laudate omnes gentes (Taizé/L94) 
 
Mededelingen 
 
Wat ook gebeurt (Antoine Oomen, nieuw/G576) 
 
Voorbeden 
 
Onze Vader (Taizé VL246/G205) 
 
Zegen 
 
Als God ons thuisbrengt  (Antoine Oomen, nieuw/G641) 
 


