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Roosters zondag 27 november 2022 
Tijd 08:30 uur 16:30 uur 

Bijzonderheid Avondmaal 1e advent Gez.dienst Kandelaar 

Voorganger: ds. G.O. Sander ds. W. Jagersma 

Ouderling van dienst: Hemmo Reininga   

Bijbellezing:     

Organist: Jacob Dwarshuis   

Muzikale medewerking:     

Video: Simon Broeksema Zuid 

Beamer: Mark Janssen Zuid 

Geluid:      

Kinderkring:     

Welkom voor de dienst:     

      

Oppas:   

  

Collecten: Hulpbeh. Buitenl. Kerken 

  Veren. Samenwerking Emeritering 

  HA Diaconie 

   

    

   

Volgende zondag 4 december 2022 

Tijd 08:30 uur 16:30 uur 
Bijzonderheid 2e advent Gez.dienst Kandelaar 

Voorganger: ds. G.O. Sander ds. A.J. Minnema 

Bijbellezing:     

Organist: Cor Kloeze   

Video: Gino Hessels Zuid 

Beamer: Anton Janssen Zuid 

Geluid:      

Kinderkring:     
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Morgendienst in de Bron 08:30 uur  
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aansteken van de eerste adventskaars 
 
Luisteren:  gezang 1005 LB 
1 
Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donk’re nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
2 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
3.  
Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek voor ons allen, 
U bent de vredevorst. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
4.  
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats voor U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
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schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
5.  
Met zoveel gaven genoeg aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is! 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Votum 
Vredegroet 
 
Zingen:  gezang 405 : 1, 2, 3 en 4   LB 
1 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
2 
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwe eng'len, onvolprezen Heer. 
3 
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefd’ en majesteit. 
4 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Gebed 
 
Kinderen naar kinderkring 
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Lezing van de tien geboden 
 
Zingen:  psalm 26 : 2   GK 
2 
O, Here, toets mijn weg, 
beproef mijn overleg. 
Ik leg mijn leven voor U neer. 
Uw trouw en mededogen 
houd ik mij steeds voor ogen. 
Ik wandel in uw waarheid, Heer. 
 
Lezing:   1 Korinte 11, 23 – 29 
 
23Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer 
zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een 
brood, 24sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam 
voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ 25Zo nam Hij na de 
maaltijd ook de beker, en Hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond, dat door 
mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te 
gedenken.’ 26Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, 
verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt. 
27Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de 
beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van 
de Heer. 28Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het 
brood eet en uit de beker drinkt, 29want wie eet en drinkt maar niet beseft dat 
het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zich af. 
 
Tekst:  1 Korinte 11, 26 
 
26Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de 
dood van de Heer, totdat Hij komt. 
 
Verkondiging ‘doe dit totdat Hij komt’ 
 
Zingen:  gezang 184 : 1   GK 
1 
Heer, wij komen vol verlangen, 
op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis: 
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slechts in U bestaat ons leven, 
die uw bloed voor ons woudt geven; 
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 
  
 
Terugkomst en terugkoppeling kinderkringen 
 
Viering van het avondmaal (form 2) 
Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, 
 
Instelling 
De apostel Paulus beschrijft de instelling van het heilig avondmaal zo:  
Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In 
de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het 
dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, 
telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe 
verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit 
drinken, om mij te gedenken.’ 
En Paulus gaat dan als volgt verder: 
Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood 
van de Heer, totdat hij komt. 
Daarom maakt iemand, die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de 
beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van 
de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood 
eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om 
het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. 
  
Jezelf toetsen  
De Heer gebruikt het avondmaal om ons geloof sterker te maken. Om dat te 
bereiken moeten we onszelf toetsen.   
Als je jezelf toetst, moet je eerst nadenken over je zonden. Je moet tot het 
besef komen dat God terecht boos op jou is. Dan krijg je een hekel aan het feit 
dat je zondigt; je weet je heel klein voor God.   
Verder moet je je afvragen of je vertrouwt op wat God belooft: dat hij je al je 
zonden heeft vergeven, alleen omdat Christus voor je gestorven is. 
Tot slot moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent voortaan dankbaar  en 
oprecht met God te leven. Ben je van harte bereid in liefde en vrede om te gaan 
met de mensen om je heen?  
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Uitnodiging en terugwijzing  
God wil iedereen die door de werking van de heilige Geest verdriet heeft over 
zijn zonden in genade aannemen.  
Als je met heel je hart verlangt tegen je ongeloof te strijden en naar Gods 
voorschriften te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, 
ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, al heb je zonder het te willen nog 
zonden en zwakheden. Maar voor iedereen die geen berouw heeft en zich niet 
wil bekeren, klinkt deze waarschuwing: blijf weg van het avondmaal, anders 
straft God je nog zwaarder.  
  
Christus gedenken   
Jezus heeft ons opgedragen deze maaltijd te houden om hem te gedenken. 
Daarom gedenken we dat Jezus Christus, onze Heer, door de Vader naar deze 
wereld gezonden is. Het Woord is mens geworden.  Van het begin tot het einde 
van zijn leven op aarde heeft hij voor ons de toorn van God gedragen, 
waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken. Gebogen onder de zware 
druk van onze zonden en van Gods toorn werd hij in de olijfgaard Getsemane 
overvallen door doodsangst, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de 
grond viel. Hij liet zich boeien om ons vrijuit te laten gaan. Onschuldig werd hij 
ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden 
vrijgesproken. Ja, hij heeft zijn lichaam aan het kruis laten spijkeren. Zo nam hij 
de vloek die op ons lag, op zich  om ons met zijn zegen te vervullen.  
Hij is door God verlaten, zodat God ons zou aannemen en hij ons nooit meer 
zou verlaten. Tot slot heeft hij met zijn dood een nieuw verbond met God voor 
eeuwig rechtsgeldig gemaakt. Toen riep hij uit: ‘Het is volbracht!’ 
  
Verzekering   
Elke keer dat we van dit brood eten en uit deze beker drinken, wordt ons de 
trouwe liefde van Christus getoond en op het hart gebonden. Hij heeft zich 
immers eerst voor ons aan het kruis in de dood gegeven. Nu stilt hij onze 
geestelijke honger en dorst  met zijn lichaam en bloed zodat we eeuwig leven. 
Dat is even zeker als dat we dit brood eten en uit deze beker drinken.  
  
Eenheid  
Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest  
aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf, zodat we met 
Paulus mogen zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, 
maar Christus leeft in mij.  Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van 
geloof, hoop en liefde. Door diezelfde Geest verbindt hij ons ook onderling in 
echte liefde. Dan vormen we samen één geheel. 
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Paulus brengt het zo onder woorden: Omdat het één brood is zijn wij, hoewel 
met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Daarom 
zijn we samen één lichaam en moeten we ons inspannen elkaar in liefde te 
dienen, met woord én daad.  
 
Verlangen naar Christus’ terugkomst   
Christus heeft ons de opdracht gegeven het avondmaal te vieren, totdat hij 
komt. Aan zijn tafel krijgen we alvast een voorproefje van de overweldigende 
blijdschap die hij beloofd heeft. Vol verlangen zien we uit naar zijn luisterrijke 
verschijning, naar de bruiloft van het Lam, waar hij opnieuw wijn zal drinken in 
het koninkrijk van zijn Vader. Laten we dus blij zijn en feestvieren en hem de eer 
geven, want de bruiloft van het Lam komt.  
 
Gebed 
 
Zingen:  gezang 218 : 3 en 4   GK 
3 
Lof aan het Lam, Gods metgezel 
uit Davids huis, Immanuël, 
bij ons als mens verschenen. 
Laat hemel, aarde, het heelal, 
in Hem, de Heer die komen zal, 
aanbidden God drie-enig. 
4 
Aanbid de Vader in het Woord. 
Aanbid de Zoon, aan ’t kruis doorboord. 
Aanbid de Geest uit beiden. 
Van Gods genade zo nabij, 
zijn liefde en betrouwbaarheid, 
zal niets ons ooit nog scheiden. 
 
Opwekking 
Om met het echte brood uit de hemel, Christus zelf, gevoed te worden moeten 
we niet alleen naar dit brood en deze wijn kijken.  
We moeten juist omhoogkijken, onze blik richten op Jezus Christus, die aan de 
rechterhand van zijn Vader in de hemel  voor ons opkomt.  
Laten we ervan overtuigd zijn dat we door de werking van de heilige Geest zijn 
lichaam en bloed geestelijk te eten en te drinken krijgen. 
 
Viering (gaand) 
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Zingen:  psalm 103 : 9   GK 
9  
Laat heel het machtig koninkrijk des Heren 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Kom allen tot de lof des Heren saam. 
Lof zij de Heer in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen:  gezang 442 : 1 en 2  LB 
1 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
2 
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Zegen 
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Gezamenlijke middagdienst in de Kandelaar   16:30 uur 
Organiserende kerk:   GKv Assen-Zuid 
Voorganger:  ds. W. Jagersma 
Organist:  NB 
Collecte:  NB 
 
 
Welkom  
 
Votum en groet  
 
Psalm 123: 1 en 2  
1  
Tot U, die zetelt in de hemel hoog, 
hef ik vol hoop mijn oog. 
Zoals een knecht let op zijns Heren wenken 
of hij zijn gunst wil schenken, 
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen 
rust op de hand der vrouwe, 
zo zien wij op tot God, de Heer, tot Hij 
ons weer genadig zij. 
2  
Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot 
stelt ons voor elk ten spot. 
Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten, 
de trots der zelfbewusten. 
Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting 
en hebben geen verwachting, 
tenzij van U: o Heer, neem weg de smaad, 
verlos ons van dit kwaad. 
 
Gebed  
 
Lezen: Romeinen 8: 18-30 + vr. en antw. 43 Gewone catechismus  
 
18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot 
de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19De schepping ziet 
er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar 
wordt. 20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar 
door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, 21omdat ook 
de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en 
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zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22Wij 
weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23En zij 
niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij 
zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God 
zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24In deze hoop zijn we gered. Als 
we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. 
Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25Maar als wij hopen op wat we nog 
niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26En bovendien komt de 
Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen 
God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze 
zuchten. 27God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de 
Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. 28En wij weten dat voor 
wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles 
bijdraagt aan het goede. 29Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij ook 
van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de 
eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30Wie Hij hiertoe 
heeft bestemd, heeft Hij ook geroepen; en wie Hij heeft geroepen, heeft Hij ook 
vrijgesproken; en wie Hij heeft vrijgesproken, heeft Hij ook laten delen in zijn 
luister. 
 
GC43 Op welke manier helpt bidden als je het moeilijk hebt? 
In een wereld vol kwaad en een leven vol strijd en zorgen bid ik dat God mij 
overeind houdt: 'Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.' Dat 
is: uit mijzelf lukt het niet om te blijven geloven. Ik ben mijn eigen tegenstander, 
door mijn karakter en de keuzes die ik maak; ik word meegetrokken door de 
verleidingen in de wereld om mij heen. Ik heb uw Geest nodig om mij te 
beschermen en te bewaren. 
 
Preek  
 
Luisterlied: (Maak ons hart onrustig, God) 
 
Psalm 130: 1, 3 en 4  
1  
Uit diepten van ellende  
roep ik tot U, o Heer, 
tot U die hulp kunt zenden,  
ik buig mij voor U neer. 
Heer, neig tot mij uw oren  
en wil mijn klacht verstaan, 
wil mijn gebed verhoren,  
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ontferm U, zie mij aan. 
3  
Ik blijf de Heer verwachten  
en hopen op zijn woord. 
Ik wacht in al mijn klachten  
op Hem, tot Hij mij hoort. 
Mijn ziel, vervuld van zorgen,  
wacht sterker op de Heer, 
dan wachters op de morgen –  
de morgen, o wanneer! 
4  
Hoop op de Heer, gij vromen. 
Is Israël in nood, 
er zal verlossing komen,  
Gods goedheid is zeer groot. 
Hij hoort naar uw gebeden,  
blijft Israël nabij. 
Van ongerechtigheden  
maakt Hij zijn volk weer vrij. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Gezang 167 (Machtig God sterke rots)  
 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw Naam. 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon, 
prijs de Geest die in ons woont. 
Prijs de Koning der heerlijkheid, 
prijs Hem tot in eeuwigheid. 
 
Gebed  
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Collecte  
 
NLB 675: 1-2 (Geest van hierboven)  
1 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
2 
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 
 
Zegen 
 


