
                                                2e zondag van de Advent  
 Zondag 5 december 2021  

 
Dienst van Woord, Gebed en Zang 

 

 

 
 

PS: vergeet u niet na de dienst uw telefoon weer aan te zetten? 

 

In deze dienst: 

Voorganger:  ds Annemarie Roding uit Schoonhoven 

Organist: Marlene Lakerveld 

Ouderling: Jos Teeuw (L) 

Diaken:  Greet Jongkind 

Lector:   Sebastiaan Docters van Leeuwen 

Ontvangst: Bernard Zom 

             Koster:  Tineke van Santen 

 

 

Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging: 

v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

a.: en niet laat varen de werken van Zijn handen. 

v.: Genade en vrede zij u, 

     van God, onze Vader 

     en van onze Heer Jezus Christus, 

     in de gemeenschap van de Heilige Geest. 

a.: Amen   

 

Allen gaan zitten 

 

Drempelgebed:  

v.: ………………………….. 

      …………………………. door Jezus Christus.   

a.: Amen   

 

Zingen:  Lied 221: 1 en 2 (‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’) 



 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Tijdens het lezen van een gedicht wordt de 2e kaars van de Advent aangestoken.  

Daarna gaan de kinderen naar de zondagschool.  

 

Wij zingen:  ‘Zij dragen het licht voor zich uit’. 

 

 

Gebed om ontferming: 

v.:  ……………………………. 

      ……………………………. afgesloten met: 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons 

v.: Christus, ontferm u over ons, 

a.: Christus, ontferm u over ons 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons.    

     Amen 

 

Zingen:  Lied 601: 1 en 2 (‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’) 

 

         DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

1e Lezing :   Maleachi 3: 1 - 4  

Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel 

komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal 

hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 2Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind 

blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. 3Hij 

zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en 

zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER. 4De offers van Juda 

en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van 

weleer. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God.  

 

Zingen:  Lied 158a: 1 (‘God zij geloofd uit alle macht’) 

 

Evangelielezing  Lukas 3: 1-6 

31In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en 

Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en 

Lysanias over Abilene, 2en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn 

tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen 

dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te 

verkrijgen, 4zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: 

‘Luid klinkt een stem in de woestijn: 

“Maak de weg van de Heer gereed, 

maak recht zijn paden! 
5Iedere kloof zal worden gedicht, 

elke berg en heuvel geslecht, 

kromme wegen recht gemaakt, 

hobbelige wegen geëffend; 
6en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’ 
 



l. : Lof zij U Christus. 

a.: In eeuwigheid.   Amen 

 

Zingen:  Lied 158a: 2 (‘Bevrijding uit de vijandschap’) 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

Na de uitleg en verkondiging luisteren we naar: ‘God zal met je meegaan’ 

https://www.youtube.com/watch?v=mN42dzrZnco&list=RDvd4pxtlMiDA&index=41 

           

God zal met je meegaan  

als licht in je ogen  

als lamp voor je voet  

als hand op je hoofd  

en arm om je schouder;  

als baken bij ontij  

en verte die wenkt  

als groet op je lippen  

en hoop in je hart  

als stem die je uitdaagt  

en woord dat je voorgaat.  

 

DANK- EN VOORBEDEN 

v.: ……………………….. 

       ………………………. met als acclamatie:  

a.: Op U, God, vertrouwen wij, 

     naar uw trouw en genade verlangen wij 

     op uw toekomst hopen wij.   

      

Stil gebed 

 

“Onze Vader”  

 

 

Slotlied  Lied 452: 1 en 2 (‘Als tussen licht en donker’) 

 

Allen gaan staan.  

 

Wegzending en Zegen  

(3x gezongen) `Amen`  

  

 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk terwijl  

het orgel speelt. 

 

 

De collecte is bij het verlaten van de kerk. 

• De collecte voor kerkvoogdij is bestemd voor aanpassing van de keuken in ’t Achterschip.  

• De collecte voor de diaconie is bestemd voor de (PKN)actie ‘Geef licht aan 

vluchtelingenkinderen’. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mN42dzrZnco&list=RDvd4pxtlMiDA&index=41


NB: Als u een gift wilt overmaken, kunt u dit doen door een bedrag over te maken naar 

bankrekeningnr: NL28 RABO 0373715137 t.n.v.: CvK Herv. Gemeente Ammerstol.  

Bij voorbaat onze dank daarvoor. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 12 december 2021, is er een Dienst van Woord, Gebed en Zang. 

Voorganger is mw ds Márti Tüski uit Utrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 
 


