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De kleur is paars: de kleur van voorbereiding, 
inkeer en gebed. 
Deze zondag is 4e zondag van Advent.  

 
Dienst 18 december 2022  4e Advent   
Locatie: Het Anker  9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens (Warnsveld) 

Organist: Dhr. Jan Smid   Lector: Mevr. Trea Westerloo 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het 
onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer. 
 
Dienst 25 december 2022   1e Kerstdag m.m.v Solo Deo Gloria 
Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 
     
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar fam. Bakker, p/a A. Bakker, Oude Dijk 55 te 
Uithuizen. 
 
Oproep om mee te denken met de preekvoorziening van 2023 
Als gevolg van het aangekondigde vertrek van ds. Peter Israël zijn er 18 preekbeurten in 2023 komen  
te vervallen. Om deze weer ingevuld te krijgen, doen we een oproep aan alle gemeenteleden om met 
ons mee te denken of eventueel ondersteuning te bieden. Heeft u suggesties of kent u predikanten/ 
voorgangers die mogelijk in 2023 nog beschikbaar zijn, schroom dan niet om namen aan ons kenbaar 
te maken, zodat we deze mensen op korte termijn kunnen benaderen. U kunt uw suggesties, namen 
inleveren bij Ria Ausema, scribapgu@gmail.com of 0595-432127. 
 
Oliebollenactie 2022 
Ook dit jaar is er weer de bekende oliebollenactie! Tot de kerkdienst op 25 december zullen er elke 
zondag bestelformulieren worden uitgedeeld voorafgaand aan de dienst en zullen deze ook in de hal 
van de kerk liggen. De opbrengst gaat naar het jeugdwerk, zodat er weer leuke activiteiten kunnen 
worden georganiseerd. 
 
Kerstavonddienst 
Op zaterdag 24 december is er een kerstavonddienst in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de 
Kerkstraat 1. Voorganger is ds. P. Israël en het gospelkoor Testify verleent haar medewerking. 
Aanvang: 22.00 uur. 
 
Adventsproject Kindernevendienst 
Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus 
Met de kindernevendienst hebben we een speciaal Adventsproject. Het thema van dit project is 
‘Ik kan niet wachten!’ Iedere zondag leren we iemand uit de Bijbel kennen die wacht op de komst 
van Jezus. Deze zondag zijn dat Simeon en Hanna. Maria en Jozef gaan veertig dagen na de 
geboorte van Jezus met Hem naar de tempel. Daar zien Simeon en Hanna Jezus. Ze hebben hun 
leven lang op Hem gewacht. Gods belofte is vervuld (Lucas 2: 22-40). 
 
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. 
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 Orde van dienst zondag 18 december 2022 
 
Orgelspel: “Nun komm, der Heiden Heiland” (BWV 659) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Zingen: Aanvangslied: Ps. 19: 1 en 2 
 

Bemoediging en drempelgebed 
 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: Heer onze God, wat zijn wij zonder U? 
    Onze geest heeft uw licht nodig, 
    Onze wil uw kracht en onze ziel uw vrede. 
A: NEEM GIJ ONS LEVEN IN UW HAND 
    EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID 
V: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus 
    opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn 
A: EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN 
    MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN 
 

Bij deze zondag … 
 

Aansteken van de vier kaarsen. We zingen Lied 444: 4 
Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst 
 

Kyriëgebed 
 

Zingen: Lied 437: 1, 2, 4 en 6 
 

DE SCHRIFTEN 
V: De Heer zij met u 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER 
V: gebed 
 

1e lezing: Jesaja 35 
 

Zingen: Lied 126a (voorganger zingt de coupletten, allen refr.) 
 

Het Evangelie: Matteüs 11: 2-10 
 

Zingen: Lied 446 (voorganger zingt solocoupletten) 
 

Preek 
 

Orgelspel: “Nun komm, der Heiden Heiland” (NLB 433) van Toon Hagen (*1959) 
 

Zingen: Lied 433 
 

Kinderen komen terug van de nevendienst 
 

Gebeden  
 

Over de collecte 
 

Zingen: Slotlied: Lied 440: 1, 2 en 4 
 

Wegzending en zegen 
 

Orgelspel: “Verwacht de komst des Heren” van Toon Hagen (*1959) 
 
 
 


