
 
 
In deze dienst: 
Elly Boone……..    - koster,                          ………  - ontvangst,     
Jan Noordhoek…  - ambtsdrager, Jan Sandee         - lector,                                    
Corella Nijsse       .- cantor 
Henk Tazelaar       - organist,   ds. Nico Vlaming  - voorganger 
 

 

 

5/12/2021                             ADVENT  II                             Prot. gemeente 

                                      Vooravond gedenkdag St.Nicolaas                      ‘De Ontmoeting’ 
                                                                                                                              Katse kerk 
                                                                                                                             (kleur: paars) 
 

INTREDE 
Orgelspel - Stilte - Klokgelui                                                         allen gaan staan 
 

De altaarkaarsen en de twee Adventskaarsen worden aangestoken     
Lied 277       1.Voorzang    2. Allen   3. Voorzang   4. Allen 

 

 
 

In de naam ✠ van de Vader  

en de Zoon  
en de heilige Geest.  
Amen. 
 

Onze hulp is de Naam van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

 

Gij wacht op ons, goede God, totdat wij open gaan voor U. 
Wij wachten op uw woord, dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stilte….. 
……………………………… 

Spreek ons uw Zoon tegemoet: 
Jezus, het woord van uw vrede. 
Vergeef ons, goede God, al wat wij misdeden 

en laat ons weer in vrede leven. 
Amen.                                                                                      allen blijven staan 

  

Kyrie        .                                                                              
     Bidden wij de Heer, onze God, om zijn ontferming,  
     want zijn barmhartigheid heeft geen einde !                                     . 
 

Vanwege alle pijn bij mensen, groot en klein: Heer, wil bij ons zijn! 



Heer, wil bij ons zijn! Kyrie eleison. Kyrie eleison!  - 
Vanwege groot verdriet, Gij zijt toch die het ziet: Heer, vergeet ons niet!  
Heer, vergeet ons niet! Christe eleison. Christe eleison!  - 
Vanwege zoveel nood, in ’t klein en in het groot: Heer, verjaag de dood!       
Heer, verjaag de dood! Kyrie eleison. Kyrie eleison! 

 
Groet               De Heer zij met u!    
                         En met uw geest! 
 

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften: 
            ‘….…dit uur en al de dagen van ons leven’.   Gemeente: Amen.                                                                         
                                                                                                 allen gaan zitten 

DE SCHRIFTEN      
Lezing uit de Profeten  - Maleachi 3, 1-4              
 

Antwoordpsalm    80    Antifoon:  1. Voorzang  2. Allen    

 
Hoor ons, hèrder van Ísraël,  *   die Jozef leidt als een kúdde.  

 
U die troont op de cherubs, verschìjn in lúister  * 

aan Efraïm, Benjamin en Manásse.  
 
Laat uw kràcht ontwáken,  *   kom, en réd ons.  

 
God, kèer ons lot ten góede,  *   
toon uw lichtend gelaat en wij zijn geréd.  
 

HEER , God van de hèmelse máchten,  * 

hoe lang nog blijft u vertoornd op uw biddende vólk?  
 

U liet ons bròod van tránen eten  *   en een stroom van tranen 
drínken.  
 
God van de hemelse machten, kèer ons lot ten góede,  * 

toon uw lichtend gelaat en wij zijn geréd.        Allen: Antifoon 

 
U hebt een wijnstok ùitgegraven in Egýpte,  *   
en volken verdreven om hem te plánten.  
 
Hij strekte zijn takken ùit tot de zée,  * 

tot aan de Grote Rivier zijn ránken.  
 

Waarom hebt u zijn omhèining verníeld?  *   

Voorbijgangers plukken hem léeg,  
Wilde zwijnen wròeten hem óm,  *  velddieren vreten hem káal.  
 
God van de hemelse machten, kèer u tot óns,  * 

kijk neer uit de hemel en zie, bekommer u om deze wíjnstok,  
 
Leg uw hànd op uw beschérmeling,  *   
het mensenkind dat u hebt gróotgebracht.  
 
Dan zullen wij nìet van u wíjken.  *  Laat ons leven, en wij roepen uw náam:  
 

HEER , God van de hemelse machten, kèer ons lot ten góede,  * 

toon uw lichtend gelaat en wij zijn geréd.               Allen:  Antifoon 

                                                                                                                    allen gaan staan 

Halleluja   338 B      1. Voorzang  2. Allen                              
 

 
 

O HEER, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid.  * 

Laat niet los het werk van uw handen.     Halleluja…. 
 

Lezing uit het heilig Evangelie  –  Lucas 1, 26 - 38 

eindigend met: Woord van de levende Heer!  
Acclamatie 339 a   ‘U komt de lof toe…..’ 

 

Prediking                      - moment van inkeer – 
 
 
 

Preeklied     443      Voorzang : 1 en 2     Allen: 3 en 4 

 
Gaven en gebeden  – om mee te delen, om voor te bidden. 
Inzameling van de gaven/offerande: 1e rondgang : Diakonaal werk 

                                                          2e rondgang : Eredienst en Pastoraat     
 

Gebed over de gaven   “…door Jezus Christus, onze Heer.”  Amen.  
 

Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie  367 G :    
 
Gebed des Heren            Onze Vader………       zie ommezijde 
 
 

ZENDING EN ZEGEN  (staan) 
 

Slotlied        439 
 
 

Zegen     
 

Lied van de dag   745     Allen: 1, 2 en 5   Vrouwen: 3,  Mannen:  4 
 



Orgelspel            


