
 

 
Zondag 18 december 2022 

 vierde van de Advent 
 

dwars door de wolken heen… 
 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Gebed op de drempel: ‘Die ons voor het licht gemaakt 
hebt’ (lied 277) 
 
Die ons voor het licht gemaakt hebt  dat wij leven: 
spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam 
Ik zal er zijn. 
 
Openingslied: ‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’: 
lied 437, 1+ 2 + 4 + 5 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de vierde adventskaars 
 
Smeekgebed, na elke strofe besloten met  
(t. Gert Jan de Bruin, m. Jacques Berthier; Op de 
vleugels van een lied, 21) 
 
De wereld wacht: hoe lang nog, God? 
Komt met uw licht, verjaag de nacht. 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 7: 10-17 
 
Lied: ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’:  
lied 466, 1 + 5 + 7 
 
Evangelielezing: Matteüs 1:1-3 en 15-25 
 
Lied: ‘Kom tot ons, de wereld wacht’:  
lied 433, 1 + 2 + 3  + 4 
 
Verkondiging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘De nacht is haast ten einde’: lied 445 

 
gebeden en gaven 

 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
allen Naar U gaat mijn verlangen, Heer (lied 25d) 
 
Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
 
allen Onze Vader, die ….. 
      allen gaan staan 
 
Slotlied: ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’:  
lied 435,  1+ 2 
 
Zegen 
allen (431b) 
 
Amen.     
      allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en in de hal. Blijft u niet bij de koffietafel staan? De 
koffie mag overal in de kerkzaal en door het hele 
gebouw worden opgedronken. Laten we erop blijven 
letten dat we elkaar de ruimte geven. 

 
Voorganger: ds. Joep Dubbink, Uithoorn 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Dora den Hartog  
2e ambtsdrager: Jan Willem van Bree 
Lector: Harm Albert Zanting 
Koster: Jan Haverkamp 
Welkom: Lieske Duim 
Beeld: Jantine Dijkstra 
Geluid: Sipko van Gent 
Koffiedienst:  Lies Lekkerkerker en Myasa Al-Mousowy 
De collectes zijn voor de Voedselbank en het Pastoraat. 
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de 
stichting ‘naar school in Haïti’.   
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 
 
 


