
DE NIEUWE STAD                                   

 
Orde van de protestantse eredienst voor zondag 28 november 2021 
 
Aan deze dienst werken onder anderen mee:  

Voorganger: Ds. Justine Aalders; ouderling Jannetta Bos; diaken: Wolter Koolstra; 

organist: Simon Blijleven;  lezer: Jannetta Bos; kinderkerk: Rosemarije Venema 
 

Deze dienst is voorbereid met de R.K. parochie ‘de Graankorrel’   

 

Voorbereiding 

 

Welkomstwoord van de ouderling van dienst 

Aanvangslied: 440 : 1 en 3    (we blijven zitten) 

de kaarsen worden aangestoken.  

 

Moment van stilte 

 

De gemeente gaat staan (wordt het staan te lang voor u, dan mag u natuurlijk 

blijven/gaan zitten)  

Bemoediging en het drempelgebed (in afwisseling met de gemeente): 

 

O.   Onze hulp in de Naam van de Heer 

A.   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  

O.   Kom tot ons, God; naar u gaat ons verlangen uit. 

A.  WEK UW KRACHT EN KOM ONS BEVRIJDEN 

O.  draag ons op de vleugels van uw vrede, en ga ons voor als een licht  

      in het donker 

A.  KOM TOT ONS IN DE NACHT VAN ONS BESTAAN 

      AMEN. 

 

De Adventskaars wordt ontstoken en we zingen Lied:  439 : 1 en 2 
 



Groet 

V     De Heer is met u allen! 

A     ZIJN VREDE IS MET U 

 

Kyriegebed 

Telkens na de woorden 'daarom bidden wij' wordt u gevraagd mee te 

bidden met de woorden: ‘Heer ontferm U’ 

 

Lied: 437 : 1, 2 en 6  

 

Dienst van het Woord 

 

Gebed van de zondag 

 

Aandacht voor de kinderen, we zingen het kinderlied: 

 

Refrein: 

Van Nazareth naar Bethlehem dat is een hele reis. 

Maar zingend gaan we door het land, zing mee met onze wijs! 

 

1. Kijk, dat is Sichem en onder die eik: 

Een altaar voor God, zie je waar ik naar kijk? 

En weet je nog Abraham, die ging op weg, 

met Gods belofte, dat is me wat zeg! 

 

1e lezing: Genesis 12 : 1 - 9  

 

Zingen: Lied 542 : 1 en 3 

 

Evangelielezing: Lucas 1 : 5 - 25 

 

Zingen: Acclamatie 339A 

 

Preek 

 

Orgelspel 

 



Zingen: Lied 802 : 1, 4 en 6 

 

Dienst van gaven en gebeden 

 

Mededelingen en inzameling van gaven 

1e collecte: diaconie - Solidaridad 

2e collecte: eigen gemeente 

3e collecte (uitgang): Adventsproject kindernevendienst… 

  

voorbeden met acclamatie: 

 
 

stil gebed   

 

Kinderen komen terug 

 

We bidden met elkaar het Onze Vader 

 

 

 

 

 

 
 



Slotlied: O kom, o kom, Immanuel   (staande) 

 

O kom, o kom, Immanuel,  

verlos uw volk, uw Israël,  

herstel het van ellende weer,  

zodat het looft uw naam, o Heer!  

Weest blij, weest blij, o Israël!  

Hij is nabij, Immanuel! 

 

O kom, o kom, Gij Oriënt, 

en maak uw licht alom bekend;  

verjaag de nacht van nood en dood,  

wij groeten reeds uw morgenrood.  

Wees blij, weest blij, o Israël!  

Hij is nabij, Immanuel! 

 

O kom, die onze Heerser zijt,  

in wolk en vuur en majesteit.  

O Adonai die spreekt met macht,  

verbreek het duister van de nacht.  

Weest blij, weest blij, o Israël!  

Hij is nabij, Immanuel! 

 

Zending en Zegen 

 

A Amen. 

 

Een goede week toegewenst 

 

Diaconie en Adventsproject: 

NL07RABO 0373709404  

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amsterdam ZO 

 

Eigen gemeente: 

NL07RABO 0373740743  

t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost 
 


