
Zondag 15 december 2019  3de Advent      kleur: Paars                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voorganger:    ds.  Jan Kortleve            
Ouderling van dienst:  mw. Wiesje Rumalhoine 
Diaken van dienst:   mw. Thea van Gijssel 
Organist:    dhr. Jan Smit 
Lector:    dhr. Jan v.d. Bult 
Muziekcoördinator:   mw. Carola Tavenier 
Kosters:     dhr. en mw. Hamke en Hinke Veenstra 
Beamer:    dhr. Herman Klink 
Kerk TV:    dhr. Fokko Meilof 
 

Orde van dienst 
 
Welkom en mededelingen 
Drempelgebed 
Zingen    Lied 441: 1 en 10              
Votum en groet uit    Psalm 146 
Vg: Gelukkig die de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de Heer, 
zijn God. 
Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft en alles wat daar leeft. 
Vg: Hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan verdrukten. 
Gem: De Heer bevrijdt de gevangenen, opent de ogen van blinden, de Heer richt de 
gebogenen op. 
Vg: Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, 
in de gemeenschap met Gods Heilige Geest  -  Amen 
Aansteken adventskaarsen   
Zingen                                     Lied 146a: 1 en 7                                          
In spraak en – zang bidden wij  Lied 126a 
Bidden zingend samen:   Als God on thuis brengt………           
Vg: …………………………………………………..Gij onze vreugde 
Bidden zingend samen  Als God ons thuis brengt 
Vg:……………………………………………………opnieuw gaan stromen  
Bidden zingend samen:             Als God ons thuisbrengt 
Vg:……………………………………………………keert Hij terug met zijn schoven 
Bidden zingend samen:                      Als God ons thuis brengt 
Schriftlezing      Jesaja 35: 1 - 7 
Zingen      Lied 473: 1 en 3              
Schriftlezing      Jakobus 5: 7 - 11             
Zingen      Te middernacht geboren ( mel: Lied 473) 
Verkondiging  
Zingen      Lied 506: 1 en 3 
Dank en voorbeden 
Berichten uit de gemeente 
Inzameling van de gaven voor:      1. Diaconie, z.o.z  2. Kerk   
Slotlied     Lied 461: 2 en 3 
Wegzending en zegen   Lied 461: 4 
Uitgangscollcte:    Plaatselijk gemeentewerk   



 
 
Collecteafkondiging  
 
De diaconiecollecte in deze dienst zal zijn voor onderstaand project van Kinderen in 
de knel. 
 
Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind 
wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei 
problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen, die 
gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week 
zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de 
omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, 
gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Met de opbrengst van 
deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting 
een goede toekomst. Meer informatie op kerkinactie.nl/deglind. 
 
Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland een 
sprankje licht geven. Ook worden anderen Kinderen in de knel-projecten gesteund. 
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. De 
Glind. 
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij U aan. 
 
 
 
 
Vanmiddag om 16.00 uur in de Schutse, Appelscha:                  

Achtergronden bij de Messiah 
 
Onder alle oratoria is Händels Messiah waarschijnlijk het meest  
populaire werk. Toch beseffen maar weinigen hoe uniek dit 
oratorium is.  
Er is veel dat de doorsnee-luisteraar en zelfs menig uitvoerende ontgaat. In zijn lezing 
zal Hans Algra vertellen over het leven van Händel, over het genre oratorium en over 
Händels manier van werken. Het verhaal wordt geïllustreerd met vele 
geluidsvoorbeelden. Hans Algra studeerde koor- en orkestdirectie aan het 
conservatorium te Groningen en Muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht.  
Meer informatie is te vinden in het groene programmaboekje van Vorming & 
Toerusting. Toegang gratis, collecte bij de uitgang. Van harte welkom! 
 
 

 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/deglind

