
Zondag Dienst van Schrift en Tafel  
Eerste Advent – op zondag 28 november 2021 om 10.30 uur in de Oude Kerk  
Voorganger: ds. Barend H. Weegink,   
Organist: Bert den Hertog 
Ouderling van dienst: Teun Mooijman. 
 
Orgelspel voor de dienst: 
 
Welkom en mededelingen, door de ouderling van dienst 
 
We zingen als introïtus: Gezang B (Lofzang van Maria, NHB 1938) 
 
1 Mijn ziel verheft Gods eer: 
mijn geest mag blij de Heer  
mijn Zaligmaker noemen,  
die in haar lage staat,  
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,  
maar van Zijn gunst doet roemen.  
 
3 Hoe heilig is Zijn Naam! 
Laat volk bij volk te zaām  
barmhartigheid verwachten;  
nu Hij de zaligheid  
voor die Hem vreest bereidt 
door al de nageslachten.  
 
Stil gebed, ‘Onze hulp’ en christelijke groet. 
Openingswoord: Jesaja 7: 14 ‘Daarom zal de Here Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal 
zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven’. 
 
We zingen: Psalm 72 (Oude Berijming) 
 
2  
De bergen zullen vrede dragen, 
de heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen 
het heil, hun toegezegd. 
‘t Ellendig volk wordt dan uit lijden 
door Zijne arm gerukt. 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
verbrijz’len, wie verdrukt. 
. 
7 
Nooddruftigen zal Hij verschonen; 
aan armen, uit genâ 
Zijn hulpe ter verlossing tonen: 
Hij slaat hun zielen gâ. 
Als hen geweld en list bestrijden, 
al gaat het nog zo hoog, 
hun bloed, hun tranen en hun lijden 
zijn dierbaar in Zijn oog. 
 
We luisteren naar Gods gebod 
 
We bidden om schuldvergeving en om de verlichting met de Heilige Geest 



 
We zingen: Gezang 6 (NHB 1938) 
 
1  
Bereidt, bereidt uw harten, gij zondig mensenkroost! 
Hij komt, die voor uw smarten verlossing heeft en troost. 
Gods eeuw'ge Vadermin heeft Hem ten licht en leven 
gezonden en gegeven: Hij keer' bij allen in! 
 
2  
Uw Heiland zal verschijnen, Hij spreekt u vriend'lijk aan. 
Wie noemen zich de Zijnen, bereidt gij Hem de baan! 
Gij heuvelen, zinkt neer, gij dalen, rijst! Uw Koning 
zoekt in uw hart een woning: ontsluit het voor de Heer!  
 
 
Schriftlezing: Lukas 1: 46-55 (HSV-2010, Lofzang van Maria) 
 
46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Here groot, 

47 en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, 

48 omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu  

     aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, 

49 want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam. 

50 En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen. 

51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn  

     in de gedachten van hun hart, uiteengedreven. 

52 Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd. 

53 Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege  

     handen   weggezonden. 

54 Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken, 

55 zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. 

 

We zingen: Gezang B (Lofzang van Maria, NHB 1938) 

 

5 Die stout zijn op hun macht,  
heeft Hij, versmaad, veracht,  
gestoten van de tronen;  
maar Hij verhoogt en hoedt  
het nederig gemoed,  
waarin Zijn Geest wil wonen.  
 
6  
Hij heeft na lang geduld 
met goederen vervuld  
der hongerigen monden.  
Hij zag geen rijken aan,  
maar heeft z', in hunne waan  
gans ledig weggezonden.  
 
Kindermoment: Het advents-kinderlied ‘Advent is kijken wat er komt’     
 
 
 



Verkondiging:  
Met als thema: ‘Voeding’, naar aanleiding van Lukas 1: 53  
‘Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen 
weggezonden’. 
 
We zingen: Gezang 4 (NHB 1938) 
 
2 Op, gij bedroefde kind'ren, uw Koning is nabij, 
uw angsten zullen mind'ren, uw redder maakt u vrij. 
Hoe bloeit nu nieuwe hoop, vertroosting zal nu stromen: 
in 't woord wil Christus komen, in avondmaal en doop. 
 
4 Juicht in uw God, gij armen, op wie uw harte hoopt,  
tot door Zijn groot erbarmen uw beker overloopt. 
Die alle schepsel voedt, laat niet Zijn kind ontberen: 
wat mensen slechts begeren, schenkt Hij in overvloed. 
 
Betekenis van het Heilig Avondmaal en als slotdeel de Apostolische Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God de Vader, 
de almachtige Schepper van de hemel en de aarde.  
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here,  
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft, 
onder Pontius Pilatus is gekruisigd, 
gestorven en begraven, nedergedaald ter helle,  
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,  
opgevaren ten hemel, 
zittende aan de rechterhand van God de almachtige Vader,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.  
Ik geloof in de Heilige Geest.  
Ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk, 
de gemeenschap van de heiligen,  
de vergeving van de zonden,  
de wederopstanding van het lichaam,  
en een eeuwig leven. 
Amen 
 
We zingen: Gezang 4 (NHB 1938) 
 
7 Gij schenkt met volle handen, die Zelve d'armoe draagt; 
Gij maakt Uzelf te schande, die steeds naar zondaars vraagt. 
Wij willen al tezaâm, die 't al van U ontvingen, 
U ons hosanna zingen, en prijzen Uwe naam. 
 
Dienst der gebeden 
 
We zingen bij het gereedmaken van de tafel: Psalm 116 (Oude Berijming) 
 
1  
God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen. 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 



 
3  
‘Och Heer, och wierd mijn ziel door U gered!’’ 
Toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig. 
De Heer is groot, genadig en rechtvaardig, 
en onze God ontfermt zich op ‘t gebed. 
 
7 
 Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân, 
die trouwe Heer voor Zijn genâ vergelden? 
‘k Zal bij de kelk des heils Zijn naam vermelden 
en roepen Hem met blijd’ erkent’nis aan. 
 
Avondmaalsviering bij gemeenschappelijk gebruik van brood en wijn 
 
Tafellezing: 2 Korintiërs 9: 6-10 
 
Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat 
ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie 
blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle 
opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed 
werk. Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, 
voor altijd.’ God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het 
laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.  
 
We zingen: :Psalm 145 (Oude Berijming) 
 
5 Uw heerschappij verduurt zelfs d’eeuwigheid; 
Uw koninkrijk is eind’loos uitgebreid. 
Gij ondersteunt hem, die voor ‘t onheil zwicht: 
wie nederstort, wordt door U opgericht. 
‘t Ziet al op U, ‘t blijft alles op U wachten. 
Gij sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten. 
G’ ontsluit Uw hand, ontfermend en weldadig, 
opdat Uw gunst al wat er leeft verzadig’. 
 
Dankgebed 
 
We zingen als slotlied: Gezang 125 (Liedboek voor de kerken 1973)  
 
1.O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

4.O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
Zegen 



 
Orgelspel na de dienst: 
 
Verder mededelingen, collecten, etc. 
Goed dat u met de gemeente meeleefde via deze dienst. 
Voor allen: een goede zondag gewenst. 


