
        
          

Voor aanvang viering: Orgelspel 

Welkomstwoord door de lector 
 
Intredelied: GvL nr. 534 Verblijdt u in de Heer te allen tijd 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Heer ontferm U GvL nr. 225 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Jesaja 35,1-6a.10 

Zo spreekt de Heer: "Woestijn en steppe zullen zich verheugen,  
jubelen en bloeien de dorre vlakte. Pronken zal zij met lelies, van 
blijdschap jubelen en juichen. De glorie van de Libanon valt haar ten deel, 
de luister van Karmel en Sjaron. Zij zullen de glorie van de Heer 
aanschouwen, de luister van onze God. Maak slappe handen sterk, geef 
kracht aan knikkende knieën. Spreek tot allen die de moed verloren 
hebben: Vat moed en vrees niet: Uw God komt om de wraak te voltrekken, 
God komt om te vergelden en om u te redden.” Dan gaan de ogen van de 
blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend worden. De 
lamme zal springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme. Die 
door de Heer verlost zijn, zullen weer terugkeren. Jubelend komen zij naar 
Sion, hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde. Zij zullen vreugde 
verkrijgen en blijdschap, en pijn en gejammer nemen de vlucht.  
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Antwoordpsalm: 146 

2e Lezing: Jakobus 5,7-10 

Broeders en zusters, hebt geduld tot de komst van de Heer. De boer die 
uitziet naar de heerlijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig 
wachten, totdat de winter- en voorjaarsregens gevallen zijn. Ook gij moet 
geduldig zijn en moedig, want de komst van de Heer is nabij. Klaagt elkaar 
niet aan; dan valt ge zelf onder het oordeel. Denkt eraan: de rechter staat 
al voor de deur. Broeders en zusters, neemt een voorbeeld aan de 
lijdzaamheid en het geduld van de profeten, die gesproken hebben in de 
naam van de Heer.    Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 242 

Evangelie: Matteüs 11,2-11 

In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis over de werken van de 
Christus en hij liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen: "Zijt Gij de 
komende, of hebben wij een ander te verwachten?” Jezus antwoordde 
hun: "Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet: blinden zien en 
lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en 
aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. Gelukkig is hij die aan 
Mij geen aanstoot neemt.” Toen zij vertrokken waren, begon Jezus tot de 
menigte te spreken over Johannes: "Waar zijt gij in de woestijn naar gaan 
zien? Naar een riethalm door de wind bewogen? Waar zijt gij dan wél naar 
gaan zien? Naar iemand in verfijnde kleding? Die verfijnde kleding dragen  
zijn te vinden in de paleizen der koningen. Waartoe zijt gij dan 
uitgetrokken? Om een profeet te zien? Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan 
een profeet! Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode 
voor U uit die de weg voor uw komst zal bereiden. Voorwaar, Ik zeg u: 
Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter 
is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen 
groter dan hij." Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 264 

Verkondiging 

 



Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte: Rorate nr. 843 couplet 3 

Prefatie 1 van de Advent 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en 
overal, door Christus onze Heer. Die, toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en 
klein, het werk van uw genade heeft voltooid, en vlees is geworden en 
voor ons allen open heeft gedaan de deur naar een geluk dat eeuwig 
duurt, een land dat Hij beloofd heeft en ons geven zal; nu nog zien wij 
allen naar die toekomst uit, vol hoop en vastberaden; ooit zullen wij er 
binnengaan en wonen, wanneer Hij komt in heerlijkheid voorgoed. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, loven en aanbidden wij U 
en zingen U toe vol vreugde: 
 
Heilig, heilig, heilig GvL nr. 295 

Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806 

Acclamatie: GvL nr. 310a 

Onze Vader (Nederlands gezongen) 

Vredeswens 

Lam Gods GvL nr. 335 

Communielied GvL nr. 512 O kom, o kom, Immanuel 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen  

Orgelspel 



MEDEDELINGEN 
Zoals u in de bijlage bij de Gaandeweg kunt lezen wordt in deze adventstijd 
onze aandacht gevraagd voor de aanpak van de moeder- en kindsterfte in 
het noorden van El Salvador. Veel moeders en kinderen sterven tijdens de 
bevalling en jonge kinderen lijden aan ondervoeding en infectieziekten. In 
de plattelandsgemeente Guarjila wil men daarom een opvanghuis voor 
aanstaande moeders uitbreiden en wil men voorlichting gaan geven over 
borstvoeding en gezonde voeding voor kinderen. Om dit te kunnen 
bekostigen is er grote behoefte aan financiële ondersteuning. Er zal 
daarom straks na de viering een deurcollecte worden gehouden.  
 
Volgende week zondag  is om 14.00 uur de  Kerst-Inn. Om de kerk 
daarvoor in orde te maken  is er volgende week één viering om 10.00uur. 
 
De kerstversiering kost elk jaar veel geld. U kunt helpen met een vrijwillige 
bijdrage in de bloemenbus op de tafel. 

Concert KZV Excelsior    Kerst in 3 gangen 

Enkele dagen voor Kerst serveert Excelsior een warm muzikaal menu. 
Drie gangen met de mooiste koormuziek, bestaande uit afwisselende, 
smakelijke composities. 

 Het Magnificat van John Rutter is een juichend voorgerecht. Deze 
lofzang aan Maria – met vrolijke ritmes en levendige koorzang – 
brengt u gegarandeerd in een goede stemming. 

 Hoofdgerecht van de avond is het  Gloria van Francis Poulenc. Met 
stevige akkoorden en spannende orkestpartijen, waarin het rijke -
muzikale idioom van Poulenc ten volle tot zijn recht komt. 

 Een grand dessert volgt, met het Fantasia on Christmas Carols van 
Ralph Vaughan Williams waarin bekende en minder bekende 
Engelse carols zijn verweven tot een afwisselende creatie. Het 
vormt het sprankelende nagerecht van dit Kerstmenu. 
Drie carols van John Rutter maken samen de lichtvoetige finale van 
deze rijkgeschakeerde dis. 

Zaterdag 21 december 2019 - 19.30 uur  H. Agneskerk 


