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4e zondag van Advent Kleur: paars 
 

 
Voorganger: dhr.  G. Kok  
Organist: dhr.  F. van der Woude  
Ouderling van dienst: dhr.  D. van der Zee 
Diaken van dienst: dhr.  A. Kooistra 
Muziekcoördinator: mw.  C. Tavenier 
Lezer: dhr.  H. Brobbel 
Kosters: dhr.  en mw. R. en T. de Vries 
Beamer:  dhr.  P. v. d. Starre 
Kerk TV: dhr.  T. de Jong 
 
 
 

VOORBEREIDING 
 

Welkom en mededelingen 
Moment van stilte  
Drempelgebed 
 

Intochtslied   Psalm 24: 1, 4, 5 
 

Groet en bemoediging 
Voorganger   Genade, barmhartigheid en vrede 
    zij u van God, de Vader, 
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Gemeente   Amen 
 

Voorganger   Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Gemeente   die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger   die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
Gemeente   en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 

Inleiding op de dienst 
 

Zingen    Lied 461: 1, 2    
Kyriëgebed 
 

Zingen    Lied 461: 3, 4 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij het lezen uit de Bijbel 
 

Schriftlezing Micha 7:1-20 (NBV) 
 

Zingen    Lied 158a: 1, 2, 3 
 

Lezing  
 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel 
 

Zingen    Psalm 103: 3, 4, 5 
 
 
 



 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Gezamenlijk Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk 
 

Slotlied   Lied 943: 1, 2, 3    
 

Wegzending en zegen, besloten met gezongen “Amen” (3x) 
 
 
Diaconiecollecte  
Vandaag is de diaconiecollecte in de dienst bestemd voor onderstaand doel. 
Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen de grens met 
Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt via partnerorganisatie Mae Tao Clinic (MTC) de 
opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Want ondanks 
dat de politieke- en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen veel kinderen 
niet terug, omdat ze geen ouders meer hebben of omdat hun ouders als illegale arbeiders in 
Bangkok werken. Terug in de dorpen in Myanmar zijn vaak nog geen voorzieningen zoals 
scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. 
kerkinactie.nl/myanmar  
 

Geef licht aan kinderen in Moldavië 
Vandaag is de uitgangscollecte bestemd voor onderstaand doel. 
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of 
ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het 
buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op 
zichzelf aangewezen. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen 
kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar 
het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding 
en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en 
hun school succesvol kunnen afmaken. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in 
Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten 
gesteund.  
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
‘Opvang Moldavië’. Helpt u mee?  
Meer informatie op:  www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie  
 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?     Hartelijk dank! 
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