
              
 
 

  Zondag  1 december 2019  
  
 1e Advent      Kleur: paars 
  

 
 

Voorganger:    ds. J.S. Kortleve 
Organist:   dhr. F. Tjallingii 
Muziekcoördinator:  mw. C. Tavenier 
Ouderling van dienst:  mw. A. Woudstra 
Diaken:   dhr. H. Harms 
Lezer:    dhr. B. vd Meer 
Kosters:    dhr. W. Venema + dhr. Fr. Elzinga 
Beamer:    dhr. Th. Frankema 
Kerk TV:    dhr. W. Kraaij 
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
VOORBEREIDING 

 
–  Welkom door de ouderling van dienst 
–  De kaars voor "Fryslân foar Rwanda" wordt aangestoken door Eke vd Wal 
–  We zingen: lied 461:  “Wij wachten op de koning” 
–  De eerste adventskaars worden aangestoken 
–  Begroeting 
 voorganger:   “Onze hulp is in de Naam van de Heer” 

gemeente:  “Die hemel en aarde heeft geschapen, 
     die trouw is tot in eeuwigheid 
     en het werk van zijn hand niet loslaat - Amen” 

voorganger:  door Jezus Christus onze Heer, die ons doet leven en  
     om onze wederliefde dingt – in de gemeenschap  
     met Gods heilige Geest –  amen. 
 
–  Gemeente antwoordt zingend:  lied 463: 1, 3, 6, 7, 8  “Licht in onze ogen” 
 
–  Voorganger:   “Met Uw woord in ons hart en onze handen vaardig tot  
     uw werk spreken wij uit, o Heer jegens U en onze naaste:” 

samen:  “dat wij U zullen dienen en niemand anders 
voorganger:  dat wij Uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in  

     de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van  
     de minsten der mensen – 

samen:  dat wij Uw Naam zullen heiligen – 
voorganger:  dat wij uw toekomende dag zullen vieren – 
samen:  dat wij onze ouders zullen eerbiedigen – 
voorganger:  dat wij het leven hoog houden – 
samen:  dat wij elkaar trouw zullen zijn – 
voorganger:  dat wij ons niets van elkaar zullen toeëigenen – 
samen:  dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten – 

     dat wij elkaar het goede van het leven gunnen –“ 
 



–  Een verhaal voor de kinderen, waarna zij naar de kinderkerk mogen gaan 
 
DIENST VAN HET WOORD 

 
–  Gebed 
–  We horen uit de bijbel: Jesaja 2: 2 – 5    
–  We zingen: “Heer gij hebt dit lieve leven”     tekst A. Troost, melodie psalm 61 
–  We horen uit de bijbel:  Matteüs 24: 35 – 44   
–  We zingen: lied 452: 3  
 
–  Verkondiging 
 
–  We zingen: “Eens zal op de grote morgen” 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
Nieuws uit de gemeente 

 
–  Voorbeden en inzameling van de gaven    Collecte: 1 Diaconie, 2 Kerk 

 
–  Slotlied: lied 441: 1 en 10 
–  Zegen 
 

Uitgangscollecte:         Plaatselijk Gemeentewerk 
 
 

 
 

             Brievenactie   in dec. 2019 voor : 
 
**  ERICK KABENDERA, journalist, opgepakt om mond te snoeren, TANZANIA: 
Vermoedelijk vast omdat hij onderzoek doet naar de mensenrechtensituatie in Tanzania en 
daarover bericht in binnen- en buitenland. De aanklachten zijn verzonnen: o.a. 
belastingontduiking, geld witwassen en het leiden van georganiseerde misdaad. 
 
**  AYMAN NASSER, mensenrechtenwerker nog langer vast (+ 4 maanden), ISRAEL: 
Zit al meer dan een jaar vast zonder aanklacht. Hij werkt voor een mensenrechten-
organisatie die opkomt voor de rechten van de Palestijnse gevangenen. Hij heeft dringend 
medische zorg nodig maar de gevangenis staat hem dit niet toe. 
                                                                                        (Meer info bij de brieven in de hal.) 
 
Amnesty verzoekt ons (VERZENDKLARE) brieven naar de autoriteiten van beide landen te 
sturen. STEUN MENSENRECHTEN! DOE (eens) MEE want het HELPT ECHT! 
 
EXTRA ACTIE: 10 dec. De jaarlijkse DAG VAN DE RECHTEN  VAN DE MENS, 
 Schrijfmarathon in de bibliotheek van 12.00 – 16.00 u u. en bij Bruna van 14.00 – 16.00 
 

 

 


