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Welkom in de Dorpskerk! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding op de dienst: 

Zondag is de eerste zondag van Advent. 

Dit jaar valt de Adventsperiode op z’n 

vroegst omdat 25 december op een 

zondag is. Het zal zondag gaan over tijd 

en over wat wij daarmee doen. De tekst 

uit Jesaja 2 geeft uitdrukking aan de hoop 

die verbonden is met 'de laatste tijd', 

waarin de Eeuwige het alleen voor het 

zeggen heeft. Tot die tijd zijn wij elkaar 

enkel liefde schuldig (Romeinen 13). 

 

Zondag zal er ook Kindernevendienst 

zijn. We vinden dat mooi in de aanloop 

naar Kerst en hopen dat ouders en 

kinderen daar ook gebruik van zullen 

maken. Met de kinderen zal worden 

nagedacht over de rol van engelen in het 

Kerstevangelie en over de vraag of wij 

zelf ook een engel kunnen zijn. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel 
Gespeeld wordt: Nun komm der Heiden  
                           Heiland van J.S. Bach. 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: ‘Vrede voor jou hierheen              
                          gekomen’ (melodie lied 276) 
Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou en iedereen. 
 
Niemand komt hier vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen een te klein- 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal, wij leven voor elkaar. 
 
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt; 
kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt- 
tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit,  
gezien, aanvaard te zijn. 
 
Verstilling 
V: Wij zijn hier bijeen in de Naam van de  
     Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal 
ons helpen. 
V: genade en vrede van God onze Heer, 
A: en ook van zijn Zoon, Jezus Christus. 
V: zo wil God ons groeten 



 

De eerste adventskaars wordt 

aangestoken. 

 

Zingen: 458 (meerdere keren) 

‘Zuivere vlam, verdrijf met je licht de 

angsten van ons hart’ 

 
Kyriegebed 
 
Zingen:’ Heer, ontferm U, smeken wij’      

             (melodie Lied 486) 

Heer, ontferm U, smeken wij,  
over heel uw aarde. 
Keer de dood en maak ons vrij,  
schep een ploeg van zwaarden. 
Dan komt vrede in het zicht, 
wordt uw schepping opgericht! 
Daarom zingen wij –  
dwars door tranen – blij 
van uw trouw, ja, uw trouw 
en uw eer en glorie. 
Eens komt uw victorie! 
 
Gesprekje met de kinderen over engelen 
 
Gebed voor de opening van de Schriften 
 
Lezing: Jesaja 2: 1 – 5 

  

Zingen: 1016: 1, 2 en 3 

‘Kom, laat ons opgaan naar de berg’ 

 

Lezing: Romeinen 13: 8 – 14 

 

Zingen: 339a ‘U komt de lof toe’ 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Zingen: 452 ‘Als tussen licht en donker’ 

 

Afkondiging van overlijden 

 

Dank en voorbeden, afgesloten met het 
Onze Vader  
 
Aandacht voor de kinderen 
Kijken: Liedje Bengel de engel 
 
Aankondiging collecte en bloemengroet  
 
 

Slotlied: 433 ‘Kom tot ons de wereld wacht’ 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
Gespeeld wordt: Magnificat (lofzang van  
                           Maria) van Bert Matter 
 
We blijven zitten tot het orgelspel is 

beëindigd’. 
 
Collectes:  

1.SchuldHulpMaatje 

 
 
 
 
 

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de 
kerken in Nederland.  Het uitgangspunt is 
dat je iemand in moeilijkheden niet in de 
steek laat. Wij gaan naast mensen met 
schulden staan. En samen kijken en leren 
we hoe zij vrij kunnen komen van een 
(dreigende) schuld. Iedereen die hulp 
nodig heeft bij financiële problemen, kan 
rekenen op de steun van onze maatjes. 
Ongeacht geloof, ras, geaardheid of 
afkomst. Voorkomen van schulden is 
natuurlijk het beste. Daarom geven we 
ruime aandacht aan vroegsignalering en 
preventie.  
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2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud Dorpskerk 

  

 

 

 
 

 

 

We wensen u een goede week 

 


