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1e advent. Avondmaal 
Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Organist: Hans van Noord 

 
Orgelspel 
 
Aansteken paaskaars door ambtsdrager 
Mededelingen 
 
Adventsproject 
 
Bemoediging en groet      
 
Aansteken adventskaarsen 
 
Gezang 117:1,3 
1    
Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 
 

3    
Ver van de troon der tronen 
en 's hemels zonneschijn 
wilt Ge onder mensen wonen, 
der mensen broeder zijn. 
Met God wilt Ge ons verzoenen, 
tot God heft Ge ons omhoog, 
en onder millioenen 
hebt Gij ook mij in 't oog. 

Gebed 
Lezing Johannes 8:12-19 
 
  



Johan de Heer 593:1,4 
1 
Daar is uit 's werelds duist're 
wolken, 
een licht der lichten opgegaan.  
Komt tot zijn schijnsel, alle volken!  
En gij, mijn ziele, bid het aan.  
Het komt de schaduwen 
beschijnen,  
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen,  
genade spreidt haar morgenrood. 

4 
O Vredevorst! Gij kunt gebieden, 
de vreed' op aard' en in mijn ziel!  
Doe elke zondaar tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel!  
Dit zal de God des heils bewerken, 
Hij zal de zetel, U bereid,  
met recht en met gerichte sterken, 
Hem zij de lof in eeuwigheid. 
 

 
Verkondiging: “Dicht bij het licht” 
 
Opwekking 44 
Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
En alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
Dat de schuld der wereld op zich nam. 
 
Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht. 
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
Dat de schuld der wereld op zich nam. 
 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
Hem zij de glorie, 
Want Hij die overwon, 



Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
Dat de schuld der wereld op zich nam. 
 
Viering avondmaal 

Inleiding 
Delen van brood 
Delen van wijn 

 
Opwekking 214 
1 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
Het donk're dal ligt achter mij, 
En 'k weet mij in zijn trouw 
geborgen, 
Welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 
refrein 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
En 'k luister naar zijn dierb're 
stem, 
En niets kan mij van Jezus 
scheiden 
Sinds ik wandel in het licht met 
Hem. 
 
2 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
Geen duist're wolk bedekt de 
zon, 
En 'k kan niet anders 'k moet 
Hem prijzen, 
Die de zonde in mij overwon. 

 
 
 
 
 
 
 
3 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
Mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
Met Hem verrezen tot nieuw 
leven, 
Volg 'k mijn Heiland tot in 
eeuwigheid. 
 
4 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
O, mocht ik zelf een lichtje zijn, 
Dat straalt te midden van de 
wereld, 
Die gebukt gaat onder zorg en 
pijn. 

 
Voor- en dankbeden  
 
Zegen 
Orgelspel 



Verkoop oliebollen & appelbeignets 
 
Nog ruim een maand te gaan 
en dan is het alweer zover: de 
oliebollenverkoop. 
De voorbereidingen zijn 
inmiddels in volle gang en we 
hebben er zin in! 
 
Vanwege de 
coronamaatregelen is er 

besloten om dit jaar geen oliebollenverkooppunt te plaatsen bij de Albert 
Heijn, aan het Praamplein.  
Het is op deze locatie helaas te lastig om voldoende afstand van elkaar te 
bewaren.  
 
We hopen dat je jouw oliebollen/appelbeignets daarom online bij ons wilt 
bestellen. 
Binnenkort kun je via hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie je bestelling 
opgeven. 
 
De verkoopwagen bij The Beach (Oosteinderweg) zal wél geopend zijn op: 

- woensdag 30 december (09.30 – 15.30 uur) 
- donderdag 31 december (09.30 – 15.30 uur) 

 
Bestellingen worden bezorgd of kunnen afgehaald worden in ’t Anker. 
Bij The Beach kunnen dit jaar geen bestellingen afgehaald worden. 
 
Doe je mee? Bij voorbaat hartelijk dank!  
 
Namens, de oliebollencommissie:  
Ruben Buijs, Nico Kortenoeven, Rita de Jong, Rosanne de Niet en Hilda 
van den Berg 


