
 
 

 

 
ORDE VAN DIENST 

 
Zondag 5 december 2021 

 
2e Advent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Voorganger drs Diane Vonk, organist Anton Pauw, ouderling Hester Wesselius, diaken 

Hans Nagelkerke  
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Orgelspel  

Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 

          We gaan staan 

 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van God die sprak 

“er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:    DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 

 
Gebed van toenadering 

 
Voorganger:  .....  

  eeuwige God, wees ons genadig 
Allen:  EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 
 
        We gaan zitten 
 
Zingen: Lied 281: 1, 2, 3 en 4 Wij zoeken hier uw aangezicht 
 
Inleiding op de dienst en aansteken adventskaars  
       
Kyriegebed  
 
Koraalvorspel ‘Mit Ernst, o Menschenkinder’ – Helmuth Walcha 
 
Moment met de kinderen 
De kinderen die dat willen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
Gebed bij de opening van het Woord  
 
 
Lezing uit het Oude Testament: Maleachi 3: 1 -  4 
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Orgelspel rond melodie lied 456b vers 1 en 2 Kwam van Godswege 
 
Lezing uit het evangelie van Lucas: 3: 1 – 6 
 
Bij de Symbolische bloemschikking: 
Bij de lezing uit Lucas 3 is  Johannes als (om)roeper gesymboliseerd in de kelken 
van de  Amaryllis met takjes  St. Janskruid. De oproep tot inkeer en omkeer is 
verbeeld in omgekeerd wilgentakken en omgedraaide hangende bloemtakjes. 

 
Zingen: lied 456b: 4 en 8 
 
Overdenking 
 
Zingen: Lied 439: 1 en 2 Verwacht de komst des Heren 
 
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en afsluitend 
bidden we het ‘Onze Vader’  

 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Mededelingen en bloemengroet 
  
Zingen: Lied 441: 1 en 6 Hoe zal ik u ontvangen  
    
           We gaan staan 

Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN 
 
Orgelspel  
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Mededelingen 
Tijdens het uitleidend orgelspel wordt u uitgenodigd om uw plek te 
verlaten. Wilt u nog even rustig luisteren naar het orgelspel? Blijft u 
dan gerust zitten.  
 
Collecte 
Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te geven. 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app 
‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.  
De eerste collecte is voor Diaconie (2e advent, VPSG)  
De tweede collecte is voor  Kerk (Pastoraat) 
 
Adventprogramma 
Het doorlopende Adventprogramma op de zaterdagen vanaf 27 november 
is van 13.00 tot 16.30u. Deze dagen wordt u getrakteerd op korenzang, 
virtuoze organisten, rondleidingen, wisselende markten, slingerproef van 
Foucault.  
 
Broodbankactie 2021 
Úw Honger spijzigen! De Broodbank-actie is op de zaterdagen 11 en 18 
december tussen 13.00 en 17.00u. Het thema dit jaar is: ‘hongerigen 
spijzigen’: Doelend op hongerig zijn naar wat je mist, naar wat je nodig 
hebt en waar je naar verlangt, wat we afgelopen jaar veel moesten 
missen.  
De Broodbank-opening is op 11 december met om 13.15u een geweldig 
‘ELVIS-optreden’. Zie voor meer info het kerkblad. 
 
Begroting 2022 
In de vergadering van de algemene kerkenraad van 25 november jl zijn de 
begroting van de Protestantse Gemeente Haarlem besproken en in 
concept vastgesteld. In de periode van 28 november t/m 7 december 
liggen beide begrotingen (diaconie en kerkrentmeesters) ter inzage voor 
de leden. De begrotingen zijn te vinden in de kerkgebouwen en op de 
website www.bavo.nl Heeft u vragen, bezwaren en/of opmerkingen over 
de begroting dan kunt u deze sturen naar Clazien Verheul, scriba van de 
AK. Zij is te bereiken via mail: cverheul@compaqnet.nl 

 
Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via 

kerkdienstgemist.nl 

http://www.bavo.nl/
mailto:cverheul@compaqnet.nl

