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

 
Dienst 19 december 2021  4e Advent   
Locatie: Het Anker  9.30 uur, Voorganger: Ds. L.O. Giethoorn, Groningen 
Organist: Dhr. Jan Smid   Lector: Dhr. Dion Middelkoop 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het 
onderhoud. Collecteren kan via de schaal in de ontmoetingshal, via Givt of overmaken op het 
bankrekeningnummer. 
 
Dienst 25 december 2021  1e Kerstdag  
Locatie: Het Anker   9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 
     
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. K.B. Pieterman, Havenweg 42. 
 
Meeleven 
Mw. A.H. Doornbosch-Bronda, Vlasakker 16 is na een val opgenomen in Revalidatiecentrum 
Veenkade, afdeling de Munt, Kaap de Goede Hoop 1, 9642 AP Veendam. 
 
Kerstnachtdienst 
I.v.m. afzeggingen van de muziekbegeleiding gaat de kerstnachtdienst op vrijdag 24 december in het 
Anker niet door. 
 
Kerstmorgenzang 
Dit jaar mogen we weer zingen op Kerstmorgen! Wil jij/u meezingen in het koor, dat in alle vroegte op 
Kerstmorgen door de straten van Uithuizermeeden loopt? Neem dan even contact op met Anne Klein 
tel. 0612321089. 
En verder is iedereen van harte welkom om mee te zingen om 8.00 uur bij de samenzang op het 
Johan van Veenplein. (dit alles volgens de richtlijnen van het RIVM, dus houd 1,5 meter afstand en 
blijf thuis bij klachten). 
 
 
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. 
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zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl 



 

 

 Orde van dienst zondag 19 december 2021 
 
Luisteren naar lied 460 door het koor Helicon en zangers uit de Brug van Lier 
Orgelspel: “Nun komm der Heiden Heiland” van Johann Pachelbel (1653-1706) 
Welkom door de ouderling van dienst 
Zingen: Intochtslied: Psalm 19: 1 
 

Groet, bemoediging en drempelgebed 
V: Wees gegroet, u bent begenadigd, de Heer zij met u 
A: ook met u zij de Heer 
V: Onze hulp is de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat het werk van zijn handen 
V: Doe open, Gij die woont in licht 
A: Verschijn ons in taal en teken  
V: Vaag weg de nacht uit onze harten 
A: en wees onze toekomst 
V: in Jezus Christus onze Heer, Amen 
 

Aansteken van de Adventskaarsen 
Een vuur is warm, een vuur geeft licht   Vier kaarsen schijnen in de nacht, 
en kijk: het wordt steeds meer.   het wonder is dichtbij. 
Zo krijgt de vrede een gezicht,    Het kind dat zolang werd verwacht 
wij wachten op de Heer.    maakt alle mensen blij. 
 

Zingen: Psalm 19: 2 
Kyriëgebed 
Luisteren naar lied 466: 1, 5 en 6 uit de Dorpskerk in Eelde o.l.v. Vincent van Laar 
Gebed van de zondag 
Met de kinderen: Adventsproject ‘Het plakboek van Lucas’ 
1e lezing: Psalm 126 
Zingen: Lied 437: 1 en 2 
2e lezing: Filippenzen 4: 4 t/m 7 
Zingen: Lied 437: 3 en 5 
Het Evangelie, gelezen en gezongen 
V: Lucas 1: 57 t/m 67 
Luisteren naar lied 158b Lofzang van Zacharias uit de Dorpskerk in Eelde o.l.v. Vincent van Laar 
V: Lucas 1: 80 
Zingen: Lofzang: Lied 433: 5 
Luisteroefening 
Orgelspel: “Von Himmel hoch, da komm’ ich her” van Johann Pachelbel (1653-1706) 
Zingen: Lied 464: 7 en 8 
Terugkomst kinderen met zingen projectlied (Melodie LB 444 Nu daagt het in het oosten) 
Wij bidden om verhalen    Een boek met mooie woorden 
vol hoop en goede moed.    met plaatjes en een lied: 
God laat zijn licht hier stralen,    zo laat God van zich horen, 
Hij komt ons tegemoet     want Hij vergeet ons niet. 
 

V: Dankgebed en voorbeden……. (intenties), Zo bidden wij samen: 
A: Kom Heer en wacht niet langer 

Stil gebed 
Onze Vader (klassieke versie) 
 

Zingen: Slotlied: Lied 435: vers 1, 3 en 4 (allen), vers 2 (koortje)  
Wegzending en zegen 
V: Zegen 
A: Lied 431a 
 

Orgelspel: Wees wellekom Immanuël van Bert Matter (1937*) 
. 
 
 


