
3e Zondag van de Advent 

Zondag 12 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 Márti Tüski uit Utrecht 

Organist: Arie Versluijs 

Ouderling: Erna de Lange  (L) 

Diaken:  Rudy Bieleveld 

Lector:   Greet Jongkind 

Ontvangst: Greet Jongkind 

             Koster:  Cees de Vos 

 

 

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 85: 1  (‘Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer’) 

 



Aandacht voor de kinderen van de zondagsschool. 

 

Toelichting Adventproject 2021.  

 

Tijdens het lezen van een gedicht wordt de 3e kaars van de Advent aangestoken. Daarna gaan de 

kinderen naar de zondagschool.  

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

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Kyriegebed: 

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 

 

Loflied   Lied 441: 2 en 3  (‘Hoe zal ik u ontvangen’) 

 

         DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

1e Lezing  Sefanja 3: 14 - 20 

14 Jubel, vrouwe Sion, 

   zing van vreugde, Israël, 

   juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! 

15 De 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. 

16 Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: 

   ‘Wees niet bang, Sion! 

   Laat de moed niet zinken.’ 

17 De 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. 

18 Alle treurenden zal ik bijeenbrengen, 

   verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. 

   Hun vernedering drukte zwaar op de stad. 

19 In 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 

   zal ik met eer en roem overladen. 

20 In die tijd breng ik jullie terug. 

   Ik zal jullie verzamelen, 

   je zult met eer en roem overladen worden 

   door alle volken op aarde. 

   Met eigen ogen zullen ze zien hoe ik je lot ten goede keer.  

- Zegt de HEER.  



l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God.  

 

Zingen:  Lied 441: 6 en 7  (‘Hoe zal ik u ontvangen’) 

 

Evangelielezing   Lukas 3: 7 - 18 

7 Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: 

‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8 Breng 

vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham 

als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 9 Ja, de bijl 

ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in 

het vuur geworpen.’  

      10 De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Wie twee stel 

onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet het zelfde doen.’ 12 Er 

kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 

13 Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14 Ook soldaten kwamen hem 

vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook 

niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’ 

       15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, 

maar 16 maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag 

dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen 

met de heilige Geest en met vuur; 17 hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het 

graan zal hi bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ 

       18 Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. 

 

l. : Lof zij U Christus. 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

Zingen:   Lied 456b: 4, 5 en 6  (‘Kwam van Godswege’) 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

Orgelspel       

 

Zingen:   Lied 680: 1, 2, 3 en 4  (‘Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods’) 

 

 

DANK- EN VOORBEDEN 

v.: ……………………….. 

       ………………………. met acclamatie:  

a.: Heer, onze God,  

     wij bidden U, verhoor ons. 

v.: ……………………….. 

       ………………………. met acclamatie:  

a.: Heer, onze God,  

     wij bidden U, verhoor ons. 

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

Allen gaan staan.  

 

Tijdens het zingen van Lied 466 vers 7 komen de kinderen terug in de dienst. 

 



Slotlied  Lied 466: 7  (‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’) 

 

Wegzending en Zegen  

(3x gezongen) `Amen`  

 

 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk terwijl het orgel speelt. 

 

Er is één collecte bij het verlaten van de kerk voor kerkvoogdij en diaconie tezamen. Het deel voor de 

kerkvoogdij is bestemd ter dekking van de kosten van de verwarming. Het deel voor de diaconie is 

bestemd voor het Binnenlands Diaconaat. 

 

 

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

nr NL28 RABO 0373715137 t.n.v. CvK Herv. Gemeente Ammerstol. Bij voorbaat onze dank daarvoor. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 19 december 2021, de 4e zondag van de Advent, is er een dienst van 

Woord, Gebed en Zang. Voorganger is mw ds Rini Rikkert uit Dordrecht. 

 

Tijdens deze dienst viert de zondagschool hun Kerstfeest.  

Voor aanvang van de dienst staat een kerststal buiten bij de entree van de kerk. ‘Jozef, Maria, een 

herder en een engel’ zullen de kerkgangers welkom heten.  

Bij de start van de dienst lopen de kinderen door het middenpad achter elkaar aan de kerk in en 

zingen; 'Wij zijn op weg'. 

De kinderen komen terug aan het eind van de dienst en zingen dan samen met de gemeente in de kerk 

'Vrolijk kerstfeest iedereen'. 

Na de kerkdienst vertrekt iedereen door de deur bij de consistorie naar buiten, waar de kinderen van 

de zondagschool warme chocomel uitdelen.  

 

 

 

 

 

 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 
 


