
DE DRIE STROMEN                                

 
 

 

Orde van de protestantse eredienst voor zondag 4 december 2022, 2e Advent               
 

Aan deze dienst werken onder anderen mee:  

Voorganger: Ds. Justine Aalders; ouderling: Osei Bonsu; diaken:  Rommert Tjeerdsma;  

organist: Maarten Havinga; lezer: Evelien Wingelaar: met medewerking van toneelgroep Changing Stories en 

Rosemarije Venema 

 

 

Voorbereiding 

 

Welkomstwoord van de ouderling van dienst 

 

Aanvangslied 288 (we blijven zitten) 

 

De kaarsen worden aangestoken en daarbij 2 Adventskaarsen  

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 is in naam van de Heer  

A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

O. u bent voor ons een barmhartige Vader                                                                                  

A. En tot in eeuwigheid duurt uw trouw                                                                          

O. maak ons tot uw kinderen                                                                                                           

A. trouw aan u en aan elkaar 

A:  AMEN 

 

Zingen: psalm 80: 1,7 

De gemeente gaat zitten  

 

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’ 

 

Kyrielied: 997   

 

Dienst van het Woord 

MEDITATIEVE TEKST 
 

éen ster maakt de nacht minder dreigend, éen kaars maakt de nacht minder zwart, éen hand 

maakt de nacht minder eenzaam, éen stem maakt de dag minder stil” 

  

 



 

Gebed van de zondag 

 

Aandacht voor de kinderen: we zingen a la berliner postiljon 

Wij komen van Oosten, wij komen van ver 
A la berline postiljon 
Wij zijn er drie koningen met een ster 
A la berline postiljon 
Van cher ami, tot in de knie 
Wij zijn drie koningskinderen 
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami 
Gij sterre, gij moet er zo stille niet staan 
A la berline postiljon 
Gij moet er met ons naar Bethlehem toe gaan 
A la berline postiljon 
Van cher ami, tot in de knie 
Wij zijn drie koningskinderen 
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami 

 

Inleiding op de Adventstijd door Rosemarije Venema 

Spel door Changing Stories 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst.   

 

Schriftlezing: Micha 5: 1-4a  

 

Lied 451:1,2,3 

 

Overweging 

 

Orgelspel 

 

Lied 460 

 

Dienst van gaven en gebeden 

 

Mededelingen en inzameling van gaven 

1e collecte: diaconie – Ouderenwerk - kerstattenties 

2e collecte: eigen gemeente 

 

Voorbeden – stil gebed – afsluiting van de voorbeden 

 

Kinderen koen terug uit de kindernevendienst 

 

Wij bidden met elkaar het Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de Hemel zijt 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede 

op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven; 



en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen 

 

Slotlied:  Lied: 444 

 

Zending en Zegen 

 

A Amen. 

 

Zingen: lied 745:1,2,4 

De collecte bij de uitgang is voor 


