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Derde Adventszondag



Welkom en mededelingen

Liturgische bloemschikking



Lucas 3:7-18   Toespraak van Johannes
In het koninkrijk van de Heer draait het om een 
toekomst die nu al begint door wat wij doen: delen 
van wat je hebt, genoegen nemen met wat je krijgt. 
Als je veel hebt……deel dan met de ander. In de 
schikking bevinden zich tussen de stralen 
tarwearen, graan waar brood van wordt gemaakt.
Deel met elkaar het brood, het leven in het volle licht.

Aansteken 3e Adventskaars



Aansteken 3e kaars door Lot

Vandaag branden drie kaarsjes,
Drie vlammetjes van licht,
Vertellen van het kind dat komt,
Is dat geen mooi bericht?

Lied 441: 1
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Stilte, bemoediging en groet

*



xx

Stilte, bemoediging en groet



Stilte, 
bemoediging en groet

Lied 441: 6 en 7
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Vers 7
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Vers 7
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Gebed
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Gebed



Gebed

Evangelische Liedbundel 109: 1, 2 en 3



Evangelische Liedbundel 109: 1, 2 en 3

Vers 2

Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.
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Vers 3

Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.
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Gebed bij de opening van de Schrift

Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken
van een God die tot ons kwam.



Gebed bij de opening 
van de Schrift

Project “Jij telt mee”



Jij telt mee!

Projectlied



Jij telt mee, jij telt mee. 

En God kan heel goed tellen, 

daarvan heb je geen idee. 

Jij telt mee, jij telt mee. 

O ja, echt waar ook al had je geen idee! 

Couplet



Heb je dat nou ook, dan voel je je wat klein. 
Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn 
Ze krijgen veel applaus, likes en heel veel fans. 
Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent. 
Maar God die draait dat om: Hij werd Zelf heel klein. 
Hij verliet de hemel om dicht bij jou te zijn 
En Hij zegt tegen jou: Kom maar dicht bij mij, 
want jij, je hoort erbij 

Refrein



Jij telt mee, jij telt mee. 

En God kan heel goed tellen, 

daarvan heb je geen idee. 

Jij telt mee, jij telt mee. 

O ja, echt waar ook al had je geen idee!

Jij telt mee!
De kinderen naar nevendienst



Schriftlezing



Sefanja 3: 14-20

Sefanja 3: 14-20

Marcus 9: 30-37



Sefanja 3: 14-20

14Jubel, vrouwe Sion,
zing van vreugde, Israël,
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!
15De HEER heeft het vonnis over jou 
tenietgedaan en je vijand verdreven.
De HEER, de koning van Israël, is in je midden,
je hebt geen kwaad meer te vrezen.

Vervolg



16Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
‘Wees niet bang, Sion!
Laat de moed niet zinken!’
17De HEER, je God, zal in je midden zijn,
Hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal Hij zwijgen,
in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.

Vervolg



18Alle treurenden zal Ik bijeenbrengen,
verzamelen wie op je feesten moesten 
ontbreken.
Hun vernedering drukte zwaar op de stad.
19In die tijd zal Ik afrekenen met je verdrukkers,
de kreupelen zal Ik redden,
de verstrooiden bijeenbrengen.
En hen die in de hele wereld werden veracht

Vervolg



zal Ik met eer en roem overladen.
20In die tijd breng Ik jullie terug.
Dan zal Ik jullie verzamelen,
en je met eer en roem overladen
te midden van alle volken op aarde.
Met eigen ogen zullen jullie zien
hoe Ik je lot ten goede keer
– zegt de HEER.

Joh. de Heer lied 287: 1 en 3



Joh. de Heer lied 287: 1 en 3

Vers 3

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ‘t heelal verheugde,
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ‘t duister,
vindt het licht bij U alleen.
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Marcus 9: 30-37

Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij uw naam verhogen,
juichend voor uw aangezicht,
want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wil Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot u vlucht.



Marcus 9: 30-37

Onderricht aan de leerlingen
30Ze vertrokken uit die streek en reisden door 
Galilea, maar Hij wilde niet dat iemand dat te 
weten kwam, 31want Hij was bezig zijn leerlingen 
onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De 
Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. 
Die zullen Hem doden, maar drie dagen na zijn

Vervolg



dood zal Hij opstaan.’ 32Ze begrepen deze 
uitspraak niet, maar durfden Hem geen vragen te 
stellen.
33Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis 
waren, vroeg Hij hun: ‘Waarover waren jullie 
onderweg aan het redetwisten?’ 34Ze zwegen, 
want ze hadden onderweg met elkaar getwist 
over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 

Vervolg



35Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei 
tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de 
minste van allemaal zijn en ieders dienaar.’ 36Hij 
pakte een kind op en zette het in hun midden 
neer; Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen 
hen: 37‘Wie in mijn naam één zo’n kind ontvangt, 
ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt niet 
Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.’

Luisterlied: Een toekomst vol van hoop





Verkondiging

Orgelspel



Lied 440: 1 en 2

Orgelspel
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Vers 2
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Vers 2
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Kinderen terug uit nevendienst
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Kinderen terug uit nevendienst



Pastorale mededelingen



Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden



Dankgebed en
voorbeden

Aankondiging collecte



Collectedoel van deze zondag:

KIA: Binnenlands diaconaat

U kunt hiervoor uw gift geven via de Scipio-app of,
als u in de dienst aanwezig bent, via de collecte-
koker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. PG Nijverdal

Lied 904: 1 en 5
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Vers 5
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Wegzending en zegen

*
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Wegzending en zegen



Zegen

Gezongen amen



Bedankt voor het bijwonen van deze dienst.

Graag tot de volgende keer.


