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Als je deze viering thuis meebeleeft, kun je vooraf 
een glaasje wijn of vruchtensap en een stukje brood 
klaarzetten voor het Avondmaal. 
 

 

De ambtsdragers komen binnen 
 
DE DIENST BEGINT 
 

WOORD VAN WELKOM 
 
MOMENT VAN STILTE 
 
We gaan staan (we gaan los?) 
 
INTOCHTSLIED: Jerusalema (Jeruzalem) 
DJ Master KG en zangeres Nomcebo Zikode 
 
Jerusalema ikhaya lami      Jeruzalem, mijn thuis 
Ngilondoloze                       Bescherm me 
Uhambe nami                      Loop met me mee 
Zungangishiyi lana              Laat me hier niet achter 
Ndawo yami ayikho lana     Mijn plek is niet hier 
Mbuso wami awukho lana  M’n koninkrijk is niet hier  
Ngilondoloze                       Bescherm me 

Zuhambe nami                    Ga met me mee 
Ngilondoloze (x3)                Bescherm me (x3) 
Zungangishiyi lana              Laat me hier niet achter 
 
BEGINWOORDEN 
 
v.   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a.   die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.   die trouw blijft tot in eeuwigheid  
a.   en die nooit laat varen het werk dat zijn  
      hand aan heel de schepping begon! 
 

We gaan zitten 
 
LIED: 450 

 
1Verblijd u in de Heer te allen tijd, 
dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijd u, 
verblijd u, want de Heer is zeer nabij, 
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u. 
 
2Wees niet bezorgd, maar bid en smeek de Heer, 
wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen, 
want Hij brengt in uw ballingschap een keer, 
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend. 
 
v.   3Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft 
a.   gaat alle redelijk verstand te boven. 

v.   Hij die uw harten in zijn hoede heeft 
a.   is goed, is God. Gij moet in Hem geloven. 

STILTE 
‘Zondag Gaudete’ - ‘Zondag Verheug je’.  
Maar de vreugde breekt pas echt door met kerst. 
Daarom nu op deze derde adventszondag geen 
gloria, maar stilte vol verwachting…  
 
DE DIENST VAN HET WOORD 

 
GEBED 
 
EERSTE LEZING: 2 Samuel 6 
 
1Weer riep David alle weerbare mannen van Israël 
bijeen; het waren er dertigduizend. 2Hij ging met 
zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen 
uit Baäla in Juda, de ark waaraan een bijzondere 
naam verbonden is: die van de HEER van de 
hemelse machten, die op de cherubs troont. 3-4Ze 
haalden de ark van God uit het huis van Abinadab, 
dat op een heuvel ligt, en laadden hem op een 
nieuwe wagen. Abinadabs zonen Uzza en Achio 
leidden de wagen; Achio liep voor de ark uit. 5David 
en de Israëlieten speelden voor de HEER op 
allerlei muziekinstrumenten van hout en op lieren 
en harpen, op tamboerijnen, rinkelbellen en 
cimbalen. 6Toen ze langs de plek kwamen waar 
Nachon zijn graan dorste, gingen de ossen daar op 
af. Uzza stak zijn hand uit en greep de ark van God 
vast. 7De HEER ontstak in woede tegen Uzza en 
strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, 
zodat hij op slag dood was. 8David werd kwaad 
omdat de HEER Uzza had doorkliefd. Hij noemde 
die plaats Peres-Uzza, en zo heet het daar tot op 
de dag van vandaag. 9Toen werd David bang voor 
de HEER en hij vroeg zich af: Hoe kan de ark van 
de HEER ooit bij mij in Jeruzalem komen? 10Hij 
durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg 
naar de Davidsburcht, en liet de wagen afslaan 
naar het huis van Obed-Edom, een Gatiet. 11De ark 
van de HEER bleef drie maanden in het huis van 
Obed-Edom, en de HEER zegende Obed-Edom 
en zijn hele huishouden. 
12Toen koning David hoorde dat de HEER Obed-

Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend 

vanwege de aanwezigheid van de ark van God, 

ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark 

feestelijk in te halen in de Davidsburcht. 13Telkens 

als de dragers van de ark van de HEER zes 

passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een 

vetgemeste koe. 14Vol overgave danste hij voor 

de HEER, slechts gekleed in een linnen 

priesterhemd. 15Onder gejuich en stoten op de 

ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark 

van de HEER de berg op. 16Toen de ark de 



Davidsburcht werd binnengedragen, stond Michal, 

de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. 

Ze zag koning David dansen en springen voor 

de HEER, en haar hart vulde zich met 

minachting. 17De ark van de HEER werd neergezet 

in de tent die David ervoor had opgericht, en David 

bracht de HEER brandoffers en vredeoffers. 18Na 

afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van 

de HEER van de hemelse machten. 19Aan heel het 

volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de 

mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde 

dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen 

naar huis. 20Ook David ging naar huis, om zijn familie 

en bedienden te zegenen. Michal kwam hem 

tegemoet en zei: ‘De koning van Israël heeft zich 

vandaag wel bijzonder waardig gedragen! Als de 

eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen 

van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot!’ 21David 

antwoordde: ‘Dat deed ik voor de HEER, die mij heeft 

aangesteld als vorst over het volk van de HEER, over 

Israël, en mij zo heeft verkozen boven jouw vader en 

heel zijn familie; voor de HEER danste ik! 22En al zou 

ik me nog erger vernederen, al zou ik me zelfs in mijn 

eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan 

bij de slavinnen over wie je spreekt.’ 23Michal, de 

dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag 

van haar dood. 

LIED: 173: 1 

 
1Kom mee, zei David, allemaal, 
als ik de ark weer binnenhaal. 
God heeft zich naar ons toegekeerd, 
zijn boosheid duurt niet langer meer. 
Nu keert voor ons het slechte tij. 
Wij zingen vrolijk, dansen blij  
om ons gelukkig lot, 
bij de harp en de citer en de tamboerijn, 
want Hij wil onze God weer zijn! 
Hosanna, groot is God! 
 
TWEEDE LEZING: Lukas 1: 39-45 

 
39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het 
bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis 
van Zacharias binnenging en Elisabet 
begroette. 41Toen Elisabet de groet van Maria 
hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd 
vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest 
gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is 
de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder 
van mijn Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je groet 
hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn 
schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de 
woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIED: 441, 1, 6 en 10 

 
1Hoe zal ik U ontvangen,  
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen,  
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld,  
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren,  
U waardig welkom heet. 
 

6Schrijf, mensen in uw harten  
dit, als verdriet u kwelt, 
uw tranen u verwarren  
om moeiten ongeteld. 
Houd moed, tot Hij zal komen,  
Hij is met u begaan. 
De trooster uit uw dromen,  
zie Hem nu voor u staan! 
 
10Hij zal de wereld richten,   (allen) 
berecht wie Hem bevocht. 
Genadig zal Hij lichten  
voor wie Hem heeft gezocht. 
Kom haastig, licht der wereld,  
en leid ons allemaal 
uw grote vreugde binnen,  
uw feest, uw liefdesmaal. 

 
OVERDENKING: Dancing in the rain 

 
LIED: 839, 1, 2 en 4  

 
1Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
Ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee.  
 
Refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij, 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
2De dans werd vergeten en het ritme verstoord: 
het lied van de schepping werd zelden nog 
gehoord. Ik kwam hier op aarde om een gloed-
nieuw begin, in Bethlehem zette de dans weer in.  
Refrein 
 
4De dans leek te breken, maar Ik deelde het 
brood. Ik danste uit liefde veel sterker dan de 
dood. Die liefde leeft in je, nu Ik dans met jou,  
de dans van de schepping, de dans van trouw.  
Refrein 



DE DIENST VAN DE TAFEL 
 

GEDENKEN 
Rien de Bruijn, Jantje Verbeek, Riet Borst 
 
LIED 961      eerst gesproken dan gezongen: 

 
v.   Niemand leeft voor zichzelf, 
      niemand sterft voor zichzelf. 
a.   Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
      aan Hem behoren wij toe. 
 
GEBEDEN     afgewisseld met: 
 
a.   Hoor ons bidden, God en luister,  
      wees nabij in licht en duister. 

 
MEDEDELINGEN 
 
AVONDMAALSLIED: 451, 1 en 2  
 
1Richt op uw macht, o Here der heerscharen 
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 
 
2Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 
zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.  
 
NODIGING 
 
(vervolg) LIED: 451, 4 

 
4Richt aan de vreugdedis voor al de dagen, 
reik ons de beker van uw trouwverbond, 
wij zullen altoos van uw heil gewagen 
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.  
 
VREDEGROET 
 
v.   De vrede van de Heer is met je! 
a.   Zijn vrede ook met jou! 

v.   Een hand op je hart, een teken van vrede.  
      Zo groeten wij elkaar. Vrede van Christus! … 
       

TAFELGEBED 
 
v.   De Eeuwige leeft 
a.   en waakt over ons. 

v.   Wij richten ons op 
a.   en zien uit naar God.  

v.   Dank aan de Eeuwige! 
a.   Met hart en ziel: dank. 
 

v.   …  
      doe dit, zo dikwijls je die drinkt, tot mijn  
      gedachtenis.  
 
a.   Zijn dood gedenken wij. 
      Zijn opstanding belijden wij. 
      Zijn toekomst verwachten wij. 
      Maranatha!  
 

v.   … waar wij om bidden met de woorden: 
 
a.   ONZE VADER,  
      die in de hemel zijt, uw naam worde 
      geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil 
      geschiede, gelijk in de hemel als ook op de 
      aarde. Geef ons heden ons dagelijks 
      brood, en vergeef ons onze schulden, 
      gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
      En leid ons niet in verzoeking, maar verlos 
      ons van den boze, want van U is het 
      koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, 
      in eeuwigheid. Amen.  
 
LIED: 466, 5 en 7 

 
5Daag op, o grote dageraad, 
licht aan, wij zijn ten einde raad, 
verjaag de nacht van onze nood 
en maak uw toekomst rozerood! 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
 
7Emmanuël, bewijs uw naam! 
Wees uw belofte, neem ons aan, 
zegen het volk dat vrede wil, 
maak Israël gerust en stil. 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
 
De Kinderkring en de Godmode komen erbij 
 
We gaan staan 
 
ZEGEN     
 
v.   … en geeft je vrede. 
a.   Amen 

v.   Brood van het nieuwe leven,  
      Wijn van het Koninkrijk: 
      in deze tekenen wil de Heer dichtbij ons zijn. 
      Komt nu, want alle dingen zijn gereed. 
 
We gaan zitten 
 
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN 
 
We delen brood en wijn bij het uitgaan van de 
kerk en in de huiskamer. 
 
MUZIEK 
 

 

 
 
COLLECTE en BLOEMENGROET: z.o.z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLLECTE 
 
Uitgangscollecte bij het verlaten van de kerkzaal,  
of over te maken naar het bankrekeningnummer 
NL24ABNA0437038769 o.v.v. Goede Herderkerk,  
of middels deze QR code: 
 
1. Diaconie: vrolijkheid in asielzoekerscentra 

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland 
komt, is jonger dan achttien jaar. Deze jongeren 
hebben veelal te maken gehad met geweld en 
onderdrukking, en ook hier is hun bestaan nog 
jarenlang onzeker. De Nationale Stichting ter 
Bevordering van Vrolijkheid realiseert daarom 
samen met vele anderen meer dan 100 
kunstprojecten in bijna 30 asielzoekerscentra. Dans, 
theater, media en kunst helpen om hun verhalen 
vorm te geven en zo talenten te ontdekken en 
ontwikkelen. 
2. Goede Herderkerk 
3. Wijkkas 
 

BLOEMENGROET 
 
Als teken van verbondenheid gaan de bloemen van 

deze week naar mw. Graber en naar mw. Den Brok-

Van Lohuizen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


