
 

 
orgel: Partite diverse über eine Nikolaus-Arie -                                
     Georg Böhm (?) 
welkom 
 
De tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars en 
we luisteren naar: ‘Daar komt een schip, geladen’ –  
           Josef Friedrich Doppelbauer 
 
 We gaan staan. 
 

zingen: Psalm 103, strofe 1 en3 
 

Bemoediging 
 

Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
   Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen: en die niet loslaat het werk van zijn handen. 
 

Gebed van toenadering 
 
   God, voor U liggen alle harten open. 
allen: Alle verlangens zijn U bekend 
   en geen geheim is voor U verborgen. 
   Zuiver de overleggingen van ons hart 
   door de ingeving van uw heilige Geest. 
allen: zodat wij U van harte liefhebben 
   en uw heilige Naam grootmaken. Amen. 
 

zingen: Psalm 103, strofe 5  We gaan zitten. 
 

Kyriegebed  telkens besloten met: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inleiding op de Adventstijd: “Ik kan niet wachten!” 
 
De tweede Adventskaars wordt aangestoken. 

 

zingen: Rond het licht dat leven doet  -  lied 287 
strofe 1 en 2 

 
 De kinderen gaan naar hun eigen dienst 

 

DIENST  VAN  HET  WOORD 
 

gebed 
 

Profetenlezing: Jesaja 7 en 9 
 

zingen: Er is uit ’s werelds duist’re wolken 
      lied 482 
 

Evangelielezing: Lucas 1, vers 26 - 38. 46 - 54 
 

zingen: Mijn ziel maakt groot de Heer  -  lied 157a 
 

Overdenking 
 
orgel: Mijn ziel maakt groot de heer - Cor Kee 

 

DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 
 

zingen: Ik breng een rechter aan het licht - lied 459 
strofe 1,2,3 en 7 

 

We gedenken Dick Rodenburg (1932-2022) 
 

Gedachtenislied: Groot is uw trouw, o Heer 
      lied 885 
 

Toelichting op de inzameling van gaven 
 

Voorbeden telkens besloten met: 

 

 
 Stil gebed 
 

 Onze Vader (oecumenisch) 
 

Woorden van dank voor diaken Henny Pos 
 

Slotlied: God lof! Nu is gekomen  -  lied 438 
     strofe 1,3 en 4 
Zegen Allen: Amen, amen, amen 

 
orgel: Noël étranger ‘Regardez la lune‘ - L.Cl. Daquin (?) 
 

4 december 2022                De tweede zondag van Advent 
 

voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
ouderling: Ab van den Broek      lector: Jan Leijenhorst 
organist: Peter den Ouden      koster: Richard Kroon 
diaken: Jeanet van Rooden 


