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

 
 

 

 
Dienst 27 november 2022   Eerste Advent 
Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 
Organist: Dhr. Ties Molenhuis   Lector: Mevr. Jeanine Wolters  
 

Collecten 
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de laatste collecte is voor het 
onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer. 
 

Dienst 4 december 2022   Tweede Advent 
Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Dhr. C.M. Smits (Winsum) 
 
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie van der Molen, p/a Chantal van der Molen, 
Meidoornweg 46 
 
Meeleven 
Dhr. K.B. Knol, Hoofdstraat 186 B, is afgelopen week verhuisd van Innersdijk in Ten Boer naar de Mieden 
kamer 210. 
 
Adventsproject kindernevendienst 
Wachten tot de dag dat Jezus terugkomt 
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 is dat een boer. De mensen moeten geduldig wachten op de dag dat Jezus terugkomt, zoals een 
boer geduldig wacht op de regen die zijn land nodig heeft (Jakobus 5:7-8). 
 
Bijbelgespreksgroep 
Dinsdag 29 november komen we om 19.30 uur bij elkaar, bij Natasja Brouwer. Het boek Esther ronden we 
– als het lukt – af met het kijken naar een opname van de musical Esther. 
 
Boekbespreking 
De volgende bijeenkomst is op woensdag 30 november om 19.30 uur in het Anker. We bespreken de 
interviews met Huub Oosterhuis en Paul van Vliet. 
 

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst 

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar: 
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl 



 

  

 

Orde van dienst, Eerste Advent 2022 
 
Orgelspel: Praeambulum in F Dur van Jakob Praetorius (1586-1651) 
 

Welkom door ouderling van dienst 
Lied: LB 441:1,5 Hoe zal ik U ontvangen 
 

Bemoediging, groet en drempelgebed 
V Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige; A die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

V Vrede zij u.; A De wereld zij vrede. 
 

V God van het verleden die onze vader en moeder zijt; A Wij zijn gekomen om U te danken 
V God van de toekomst die ons altijd voorgaat; A Wij zijn gekomen om U te vertrouwen 
V God van het hier en nu, hier in ons midden; A Wij zijn gekomen om uw Naam te prijzen 
V God van leven buiten ons en in ons; A Wij zijn hier gekomen om uw liefde te loven. Amen. 
 

Aansteken van 1e Adventskaars 
 

Gedicht: God zal wonen bij de mensen. 
In een wereld vol met zorgen, wachten wij al eeuwenlang, op een lichte, nieuwe morgen 
hoor je ’t engelengezang? 
Straks zal alles weer gaan bloeien, Jezus krijgt dan alle macht. 
God zal wonen bij de mensen, komt als kind in onze nacht. 
 

Lied: LB 25a:1,2 Mijn ogen zijn gevestigd 
Gebed om ontferming, afgewisseld met het zingen van ‘Heer, ontferm U…’ 
Lied: LB 281:1,2,3,5 
 

Gebed van de zondag 
Met de kinderen: Adventsproject ‘Ik kan niet wachten’ 
 

Lezing: Jesaja 2:1-5 
Lied: LB 462:1 Zal er ooit een dag van vrede 
Lezing: Jakobus 5:1-11 
Lied: LB 462:2 
Lezing: Matteüs 24:32-35 
Lied: LB 462:3 
 

Verkondiging 
Orgelspel: Nun komm, der heiden Heiland BuxWV 211 van Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
 

Lied: LB 439:1,2,3,4 Verwacht de komst des Heren 
 

De kinderen komen terug in de kerkzaal 
Lied: LB 444:1 Nu daagt het in het oosten 
 

Bericht van overlijden 
Lied: 23b: 1,5 
 

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Slotlied: LB 466:1,2,7 O wijsheid, daal als vruchtbare taal 
Zegen met gezongen ‘Amen, amen, amen’ 
 
Orgelspel: Magnificat Germanice versus 2 van Jakob Praetorius   
 
 


