
Protestantse gemeente Het Trefpunt 
te Bennebroek  

 
Orde van dienst voor de viering van Gaudete - verblijdt u! 

3e zondag van de Advent  
op 11 december2022 

	
Dienst van Schrift en Tafel 

	
(liturgische kleur: rozerood) 

	

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Thema:  

‘Hij reikte haar geroosterd koren aan….’    
                                                                             Ruth 2: 14                                       

 
	

Voorganger: ds Ad Alblas 
Organist: Marcel den Dulk 
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Welkom 
 
Aansteken van de tafelkaars en de adventskaars 
 
Zingen: Lied 450: 1 solo, 2, 3 

Verblijd 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. 
 
Wees 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. 
 
Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft 
gaat alle redelijk verstand te boven. 
Hij die uw harten in zijn hoede heeft 
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven. 

  

 
Afstemming op het kerkelijk jaar 
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Psalm 87: 1,2 

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 



	 3	

Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
 

Groet    
V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 

 
Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: niet verkillen zal Zijn liefde 
G: nooit bezwijken Zijn trouw 
 
Zingen: Psalm 87: 3,4 

God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Israël ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kinderen dragen. 
 
Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cimbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’. 
 

(we gaan zitten) 
	
Kyriëgebed met driemaal gezongen Kyrie: lied 301K 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
Christe eleison. Christe eleison. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
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HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Inleiding 
 
Lezen: Ruth 2: 13-17  en 4: 13-15 
 
Zingen: Lied 463: 1,7,8 

Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 
 
Christe eleison, 
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 
 
Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer!>  

 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgel-/pianospel 
 
 

Zingen: Lied 762: 1,2,3,4 
De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, 
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen; 
van heinde en ver zal men aan tafel gaan, 
de Heer is gul en goed voor al de zijnen. 
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Gezuiverd en belegen is de wijn, 
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen; 
op deze berg zal ’t feestelijk toeven zijn, 
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen. 
 
Op deze berg neemt Hij de sluier weg 
waar alle volkeren mee zijn omwonden; 
de duisternis zal worden afgelegd, 
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden. 
 
Wij treden aan het ontoegankelijk licht, 
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen; 
wij zien het leven-zelf in het gezicht, 
God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 
 
 
 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 

 
We gebruiken het blauwe boekje nr. 4 “Licht in het donker” 

	

Voorganger 

Wij brengen (na afloop van de viering) onze gaven in om ze te kunnen delen 
met elkaar en met anderen, dichtbij en ver weg 

Voorganger 

NODIGING  

Zoals Boaz aan Ruth geroosterd koren aanreikt, zo nodigt Jezus ons aan tafel, 
als teken van zijn liefde. Tijdens zijn leven op aarde deelde Hij brood en wijn 
met iedereen, zonder onderscheid. Daarom is iedereen welkom om de 
gebeden te zeggen en brood en wijn van hem te ontvangen.  

 



	 6	

TAFELGEBED  

V: De Heer zal met u zijn. 
G: De Heer zal u bewaren. 
V: Verheft de harten. 
G: Wij zijn met ons hart bij de Heer  

Voorganger:  

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

U moeten wij dank brengen, 
Heer onze God, overal en altijd, 
door Jezus Christus, onze Heer.  

Want ons is een licht opgegaan in het donker 
en wij hebben een toekomst voor de mensen gezien, een weg voor nu en hier. 
Daarom, Heer onze God, 
met engelen en aartsengelen, 
met herders en met wijzen, 
met allen die uw licht ontdekten als hun levenslicht, verheffen wij onze stem 
van harte  

Zingen: (Sanctus en Benedictus-Lied 404a)  

Heilig, heilig, heilig, o Heer van alle machten. Hemel en aarde zijn vol van uw 
heerlijkheid, hosanna in de hoge. 
Gezegend die daar komt in de naam van de Heer! Hosanna in de Hoge.  

Voorganger:  

Gezegend zijt Gij, God onze Vader. 
Gezegend is Hij, die komt in uw Naam, Jezus uw Zoon. Hij is opgestaan in onze 
nacht als een blinkende morgenster. 
Een stralend licht dat niets of niemand doven kan. 
Een nieuwe dag zonder duisternis, 
een toekomst voor ons allen.  

Gezegend is Hij, onze Heer, 
die in de nacht van de overlevering een brood heeft genomen, de 
dankzegging uitgesproken, 
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het brood gebroken 
en aan zijn discipelen gegeven en gezegd heeft:  

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

En op dezelfde wijze heeft Hij een beker genomen, de dankzegging 
uitgesproken, de beker 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’.  

Gemeente:  

Zend uw Geest in ons midden en versterk in ons allen de liefde en de hoop, 
zodat wij licht kunnen brengen waar duisternis heerst. Amen.  

 

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN  

De ambtsdragers komen naar voren  

Voorganger:  

Bidden wij tot God, onze Vader, met de woorden die Hij ons geleerd heeft:  

Gemeente:  

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen.  
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De vredegroet:  

Wij groeten elkaar met de vrede van Christus  

(Vrede voor u/ vrede voor jou/ de vrede van Christus)  

We zingen: Agnus Dei (Lam Gods) 
(Gezang 363, Liedboek voor de Kerken 1973)  

O God die stierf onschuldig, geoogst als wijn en brood, Gij hebt 
vermenigvuldigd ons leven met uw dood.  

Op wonderbare wijze zegent Gij ons bestaan. Gij spijst, Gij zijt de spijze, wij 
zitten met U aan.  

Bij het uitdelen  

Voorganger:  

Brood van Christus 

Beker van verzoening 

Dankgebed  

Voorganger:  

Heer, onze God, het brood dat wij aten 
is een teken van hem, wiens leven vruchtbaar was: Jezus Christus, onze Heer. 
Mogen wij voor elkaar zijn, zoals Hij. 
Zo komt uw koninkrijk dichterbij.  

Gemeente: Amen  

 
GEBEDEN 

 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
	
 
Mededelingen 
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ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 444: allen 1,3,5, vrouwen 2, mannen 4 

1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 

2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

 
3. Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 
 

4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 
 

5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 

 

Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
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Inzameling van de gaven  

De 1e collecte is bestemd voor het Drie Doelen Project van de 
Diaconie, en de 2e voor de Kerk. (respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang)  

U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 11 december 2022.  

 

Gemeenteberaad 

Na afloop van de viering is er gemeenteberaad. 

 

Agenda: 

Zaterdag 17 december om 15.00 uur: Kerstmaaltijd in het Trefpunt 

	
	
 

Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst kunt u 
terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl , respectievelijk onder de 
rubrieken ‘Actueel’ en ‘Kerkdiensten in beeld en geluid’.  

 


