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Orde van dienst voor de Tweede zondag van Advent 

5 december 2021 
 
 

 
  
 
Welkom in deze dienst van de Tweede Advent, de tijd waarin we 
uitzien naar de komst van de Heer in ons midden. In deze 
Adventsweken zingen we steeds een ander Kyrie. Anders dan eerder 
aangekondigd was kan inmiddels vanwege de aangepaste regelingen 
de viering van het HA niet doorgaan.  

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.luthersekerkleiden.nl%2Fmaarten-luther%2Fde-lutherroos%2F&psig=AOvVaw3JWW
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7jMG1naTgAhUIzaQKHUlcBzoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.hervormdegemeentegarderen.nl%2Fpkn-logo-pkn&psig=AOvVaw0uoK
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Voorbereiding  
Orgelspel Von Gott will ich nicht lassen, J.S.Bach (BWV 658) 
klokluiden  
Lied   454: 1.voorzang, 3.allen 
 
mededelingen en voorbereiding 

(staan) 
V: In de naam van de Vader en de Zoon  
     en de Heilige Geest 
A: Amen 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
A: en laat ons weer in vrede leven. 
V: Amen. 
 

Ingangspsalm (delen uit psalm 80) 
 

v:  Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont,  
   de Heer zelf komt van ver. 

a:  Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen.  
   Jullie zullen verheugd zijn. 
 

v: Hoor ons, herder van Israël,  
die Jozef leidt als een kudde.  

a: U die troont op de cherubs, verschijn in luister  
aan Efraïm, Benjamin en Manasse.  

v: Laat uw kracht ontwaken,  
kom, en red ons.  

a: Leg uw hand op uw beschermeling,  
het mensenkind dat u hebt grootgebracht.  

v: HEER, God van de hemelse machten,  
a: keer ons lot ten goede,  
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v: toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.  
 

a:  Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont,  
   de Heer zelf komt van ver. 

  Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen.  
   Jullie zullen verheugd zijn. 

 

    
  
Kyriegebed,  eindigend met Kyrie eleison. 

 
 
groet 
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 Zondagsgebed 
  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer. 
  A: Amen  

 
Sopraan en orgel: Alma Redemptor Mater, H.Strategier 

 
de Schriften gelezen en gezongen 

Gesprek met de kinderen Gesprek met de kinderen 
Ontsteken van de tweede Adventskaars.  

 
Wij zingen daarbij   
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Eerste lezing   Jesaja 2:2-5 
 
Aankondiging van het Evangelie(staan) 
Psalmwoord    Halleluja. Toon ons uw trouw Heer, 
      en geef ons uw hoop. Halleluja. 
 

 
Evangelielezing  Lucas 21 :25-33  
Lofzang    

      
 
Lied     447: 1.voorzang, 3.allen 
Verkondiging  
Zondagslied   439: 1.mannen, 2.vrouwen, 3 allen 
 

Gebeden en zegen 
Voorbeden met de gezongen acclamatie:  

 
Stil gebed 

     
   Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw  
    rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,  
    geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,  

 gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in     
   verzoeking, maar verlos ons van het kwade,  
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zegen 

  Zegen 

 
  Lied na de zegen:  745: 1.voorzang, 4.allen 
   
  Orgelspel   G.Wenck variatie op O lieber Augustin –  
      „Daar wordt aan de deur geklopt…“ 
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Voorganger:    Erna van Wijngaarden-Raben  
Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter 
Lezingen:     Annie Ruizeveld de Winter- de Vries 
Organist:     Niels Jan van der Hoek 
Kosteres:        Greet Postema.  
Camerabediening:   Mies de Vries-Langelaar 
Illustratie:    Jesaja (van de hand van Michelangelo) 
Collecte:     ook digitaal via www.luthersrotterdam. 

nl/gift of scan deze QR-code met uw 
smartphone. 

           
 
- Na de dienst gaan we allen weer naar huis. 
-   In de bruidskamer staan kerstattenties voor de ouderen in de 

gemeente, als u de diakenen behulpzaam wilt zijn bij het helpen 
rondbrengen en bij die mensen een praatje wilt maken; heel graag! 

-   Komende zaterdag kersboom versieren en kerststukjes maken, wees 
allen welkom, óók kinderen. Aanmelden bij de kosterij.  

-   Volgende week in plaats van een ochtenddienst een vesper om drie 
uur met nadien een kleine verrassing. 

-   Voor de twee identieke diensten op kerst (11.30 en 13.00 uur) kunt 
u zich (en uw kinderen) opgeven via de site of de kosteres. Zo hopen 
we zo veel mogelijk mensen een plaats te bieden. Het gaat over een 
Vrolijke jubel! 

http://www.luthersrotterdam/
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