
Orde van dienst voor zondag 11 december 2022  
– 3de zondag van Advent – Viering Maaltijd van de Heer – Tamar 
 
Orgelspel 
 

Om te beginnen 
 
Voorbereidende stilte 
Welkom 
Aansteken 3de adventskaars 
 
Zingen: Lied 85: 1 – Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer 
 
Bemoediging 
vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg. God, U verwachten wij, naar U verlangen wij 
gem. Uw naam zegt ons dat U uw wereld trouw blijft. 
vg. Open onze ogen voor wie ons uw trouw hebben getoond. 

vrouwen, mannen die ons hierin zijn voorgegaan. 
gem.   Wees als een licht in ons midden! 
vg. Eeuwige God,  

Geef ons ogen die zien waar onrecht wordt gedaan. 
Geefons ogen die niet voorbij kijken wanneer wij zelf tekort schieten. 

gem.  Dat wij zullen opkomen voor hen die geen stem hebben. 
vg. En sterk onze handen en harten om hierin te volharden, ook bij tegenwind. 
gem. Zegen ons met vrede, dat wij elkaar zo geluk 

zullen schenken als dragers van uw licht  
deze dag en heel ons leven. 

 Amen 
 
 
Zingen: Lied 85: 4 
 
Gebed om ontferming 
 aansluitend zingen we lied 465 – Hopen en uitzien (2x eenstemmig en 2x in canon) 
 

Rondom de Bijbel 
 
Liturgische schikking 
 
Tamar 
 
Zingen: Lied 738: 1,3 – Kom zing het lied van Eva 
 
Lezen: Genesis 38 
Zingen: Lied 445: 1,4 – De nacht is haast ten einde 
 
Overdenking 
Orgelspel 
Zingen: Lied 437: 1,2,3,4 – Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer 
 

 



Rondom gebeden en gaven 
 
Dank- en voorbeden 
 Stil gebed 
 
Collectedia 
 

Rondom de Tafel van de Heer 
 
Tafelgebed 
vg. De Eeuwige zij met u 
gem. Zijn Geest in ons midden 
vg. Heft uw harten omhoog 
gem. Wij heffen ons hart op tot God. 
vg. Brengen wij dank aan de Eeuwige, onze God. 
gem. Hij is het waard onze dank te ontvangen 
 
Vg. U komt onze dank toe,  

Eeuwige onze God, 
overal en altijd,  
door Jezus, onze Heer. 
Want veelbelovend is uw Woord: 
een stad, een land, van vrede  
voor de mensen, 
dat hebt Gij ons beloofd  
en dat is ons bevestigd 
in Jezus, uw Zoon,  
de eerstgeborene van uw toekomst. 
Daarom, Eeuwige onze God,  
stemmen wij van harte in 
met het lofgezang van allen  
die om uw troon staan, 
van aartsvaders en moeders, profeten, 
van apostelen, alle zieners en zangers, 
vrouwen en mannen, 
kleinen en groten, 
en zingen wij U toe: 

 
Zingen: lied 405: 1 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 
Vg. Gezegend zijt Gij, God, 

en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
Want in Hem kwam uw Rijk ons nabij: 
Hij was in levenden lijve  
uw wil en uw heil 
en bezaaide uw aarde  
met woorden en wonderen 
van liefde en hoop. 
Laat uw Geest zijn woorden vervullen, 
nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 



 
Hij heeft in de nacht van de overlevering 
het brood genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, 
en gezegd: 

Neemt en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 
doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven 
en gezegd: 

Drinkt allen daaruit,  
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed  
dat voor u en voor velen vergoten wordt  
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,  
tot mijn gedachtenis. 

 
Bijeen tot zijn gedachtenis  
komen wij tot U, o God, 
met dit brood en deze beker  
en wij bidden U: 
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde 
en aanvaard ons offer van lof en dank. 

 
Zingen: Hemelhoog 524 - Ik zal er zijn voor jou  
 

 
 
2  Ik zal er zijn voor jou 

met wijn en stukje brood. 
  Ik zal er zijn voor jou 
  mijn liefde is zo groot. 



 
3.  Ik zal er zijn voor jou 
  een schaduw aan je zij. 
  Ik zal er zijn voor jou 
  Ik ben er altijd bij. 
 
4.  Ik zal er zijn voor jou 
  ik laat je niet alleen. 
  Ik zal er zijn voor jou 
  mijn licht straalt om je heen. 
 
 

Uw Koninkrijk kome,  
hier in ons midden, 
gezegend zij uw Naam, God, 
tot in lengte van dagen,  
door Jezus Christus, onze Heer. 
In navolging van Hem bidden wij met elkaar:  
Onze Vader… 

 
Nodiging en viering 
  
Dankgebed 
 

Tenslotte 
 
Slotlied: Lied 452: 1,3 – Als tussen licht en donker 
 
Zegen 
 
Orgelspel 


