
 

 
 

 
      

Zondag 11 december, 3e Advent 
Gaudete: Verheugt u!  

Schrift en Tafel 

 
voorganger: ds. Iemke Epema 
organist: Rudie Altelaar 
pianiste: Joke van der Zee 

mmv Oosterkerkcantorij olv Jannet Loode 
lector: Jenny Sibma 

 

 
 
VOORBEREIDING 

 
Orgelspel onder stilte:  Over L 438 -Gods lof 

                                  nu is gekomen 

 

Woord van welkom 
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De kaarsen worden aangestoken 
 

Waar licht is, kun je leven. 
Drie kaarsen op een rij: 

God zal ons vrede geven. 
Hij zorgt voor jou en mij. 

 
 

Zingen Antifoon Lied 432c, (allen gaan staan)             
1x cantorij, 1x allen   

 

Intochtslied Psalm 85 vs 1 en 3 
 

Bemoediging en drempelgebed 
v: Onze hulp is in de naam van de Heer 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: God, herstel ons en neem ons aan 

a: ZEGEN ONS MET HET GOEDE - AMEN 
     

Zingen: Ps 85 vs 4 gevolgd door Lied 432c 
door allen (daarna gaan allen zitten) 

 
Kyrielied gezongen door cantorij  

Wees genadig 
Tekst Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Met de kinderen -zingen projectlied 
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Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 

 
Een vrouw die mensen schuilen laat 

waardoor Gods toekomst verder gaat. 
Haar moed loopt als een rode draad 

door het verhaal van goed en kwaad. 
 

Schriftezing: Jozua 2 vs 1 t/m 7 en 15 en 16 

 
Zingen: Lied 158b, 1x cantorij, 1x allen 

 
Overdenking  

 
Muzikale Meditatie: De tafel der armen 

 
Zingen: Lied 452 vs 1 cantorij,                            

vs 2 en 3 allen 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 

Aandachtsboek 
 

Dankgebed, Voorbeden,  

Stil gebed  
 

Nodiging - cantorij zingt Lied 774 
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Tafelgebed 
v: De harten omhoog naar God! 

a: ALS BLOEMEN NAAR DE ZON! 
v: Dank de Heer, onze God 

a: WIJ WILLEN GOD DANKEN 
v:……… 

 
Onze Vader  

Vredesgroet 
 

Delen van brood en wijn  

 
U kunt naar voren komen om brood (matzes) en 
wijn te ontvangen. De matzes wordt in de beker 
gedoopt. De eerste beker is gevuld met wijn, de 

tweede met druivensap. Er is ook glutenvrij 
brood, rechts vooraan, kant Bagijnesingel. 

De kinderen van de oppasdienst kunnen vóór de 
zegen worden gehaald 
 

Tijdens het delen van brood en wijn zingt de 
cantorij Zeven maal opnieuw geboren en klinkt 

Voor kleine mensen is hij bereikbaar. 

 
Slotlied: Lied 444 vs 1 en 4 (staande)                 

 
Zegen  v: …..a: AMEN 
 

Orgelspel: An Wasserflüssen Babylon  

               - J. S. Bach  
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