
 

 

 

Twaalfde jaargang  nr. 01                          1e zondag van de Advent                      zondag 27 november 2016 

Liturgische kleur: paars 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 
 

Ouderling van dienst:   Pim Liekamm    Diaken:  Wil Veraar 

Koster:   Evert Jan van de Water  Organist:  Johan Swart 

Lector:  Thea van de Bunt     

 

Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

  Dhr. W. de lange - Acacialaan 14 

 
Jarigen:  Mevr. C. Brouwer, Schakel 144, 12231 SZ, zij wordt 30 november 88 jaar 

 
Omzien naar elkaar:  Dhr. Arend de Waard, Tjalk 25 is in ziekenhuis Tergooi opgenomen (locatie 

Blaricum) 

Agenda: 

- Na deze dienst: kindercatechese in de Magneet 

- Donderdag 1 december 10.00 uur: koffie met de krant in de consistorie.   

- Zondag 04 december, 10 uur – Ds. J. Wolswinkel, Maarssen -  2e advent 

 

Lied van de week: Lied 463: 1, 2, 6 en 7 

Orde van dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Psalm 25: 1       we gaan staan 

Bemoediging  en  groet 

Drempelgebed 

Zingen:     Psalm 25: 2       we gaan zitten 

Gebed om ontferming,  Afgesloten met Lied 463: 6,7 en 8  

De eerste adventskaars wordt aangestoken 

Adventslied: melodie lied 444 
 

Een ster laat mensen weten:  

de nacht gaat snel voorbij.  

God zal ons niet vergeten,  

Hij houdt van jou en mij.  

 

Ver boven alle tranen,  

de ruzies en de strijd,  

brengt Hij de mensen samen.  

Er komt een nieuwe tijd. 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de zondag  



1e Lezing: Jesaja 2: 1 - 5 

De dag van de HEER 

1 Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van 
Amos; het visioen dat hij zag over Juda en 
Jeruzalem. 

2 Eens zal de dag komen dat de berg 
met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 

verheven boven de heuvels, hoger dan alle 
bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, 
3 machtige naties zullen zeggen: 

‘Laten we optrekken naar de berg van de 
HEER, naar de tempel van Jakobs God. 

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 

en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
4 Hij zal rechtspreken tussen de volken, 

over machtige naties een oordeel vellen. 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot 

ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen 
een ander volk, geen mens zal meer weten 

wat oorlog is. 
5 Nakomelingen van Jakob, kom mee, 

laten wij leven in het licht van de HEER. 

Zingen:   Lied 1008 

 

2e Lezing: Mattheüs 24: 32 – 35, en 42 - 44 

32 Leer van de vijgenboom deze les: zo 
gauw zijn takken uitlopen en in blad 

schieten, weet je dat de zomer in aantocht 
is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer 

je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34 Ik 
verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog 

niet verdwenen zijn wanneer al die dingen 
gebeuren. 35 Hemel en aarde zullen 
verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit 

verdwijnen. 

42 Wees dus waakzaam, want jullie weten 
niet op welke dag jullie Heer komt. 43 Besef 

wel: als de heer des huizes had geweten in 
welk deel van de nacht de dief zou komen, 

dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in 
zijn huis hebben laten inbreken. 44 Daarom 

moeten ook jullie klaarstaan, want de 
Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je 
het niet verwacht. 

 

L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God 

 

Zingen:  Lied 452 

Verkondiging 

Zingen:   Lied 441: 1, 5 en 6 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed en voorbeden met: 

 

 

 

 

afgesloten met stil gebed en Onze Vader 

 

Collecten:     1. Diaconie   2. Kerk 

    3e collecte voor de Kerstlichtjestocht 

 

Slotlied:  Lied 442 

 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
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