
 
ORDE van DIENST voor de ADVENTSTIJD 2021 

 
2de advent – zondag 5 december  

 
 

 
 
 

 
KLOOSTERKERKGEMEENTE 

TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 
 

Aanvang dienst 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 
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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Begroeting door de ouderling  
      
Stilte en aansteken van de kaarsen  
 

Allen gaan staan 

 
Intochtslied – lied 287 vers 1 en 2 “Rond het licht dat …..” 
 
Groet: 
V:  De Heer zal bij U zijn 
A: De Heer zal U bewaren 
 
Bemoediging en Drempelgebed  
 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
V: Kom tot ons God, naar U gaat ons verlangen uit 
A: Wek op uw kracht en schenk ons nieuwe adem 
V: Kom tot ons God, dat Gij ons raakt met de kracht van uw liefde 
A: Kom tot ons God – wek op uw kracht 
V: Dat Gij ons draagt op de vleugels van uw vrede 
A: Kom tot ons God – wek op uw kracht 
V: dat Gij ons bouwt tot een hechte stad van recht 
A: Kom tot ons God – wek op uw kracht 
Amen 
 

Allen gaan zitten 

 
Zingen – lied 439 vers 1, 2 en 4 “Verwacht de komst….” 
 
       

Kyriëgebed  
 
 
Een kind steekt de adventskaarsen aan 
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Zingen – Zangen van Zoeken en Zien  199b: Licht in het donker 

 
 
 
Dienst van het woord 
 
Gebed van de zondag 
 
Met de kinderen …………………………….. 
    De kinderen gaan naar de nevendienst 
 

Schriftlezing – Maleachi 3 vers 1-4 
 
Zingen – lied 910 vers 1, 2 en 4 “Soms groet een licht….” 
 
Evangelielezing – Lucas 3 vers 1-6 
 
Zingen – lied 456b vers 1, 3, 4, 7 en 8 “Kwam van …..” 
 
Overweging  
 
Zingen – lied 463 vers 1, 2, 4, 6, 7 en 8 “Licht in onze…” 
 
     De kinderen komen terug  
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Aandacht voor het diaconale project in de adventstijd 
 
Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Elke bede wordt beantwoord met LB 458 
 

 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen voor de gemeente 
 

- Collecte diaconie voor Vluchtelingkinderen in Griekenland 
kan worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. 
Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen of via de Givt code 

- Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op  
NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten 
Boer-Woltersum-Sint Annen of via de Givt code 
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Slotlied –  425 “Vervuld van uw zegen” 
 
Zegen – afgesloten met gezongen AMEN 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Lectoren:  Wilma Dam, Roelof Kroon en Ria Ziengs 
Ouderling van dienst: John Peter uit Oude Groeneveld  
Organist:  Hendrik Ritsema 
Kindernevendienst:  Helma Overeem 
Techniek:  Jan Pruim en Lindert Kroon 
Koster:   Lina Mensinga 
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Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 12 december – 3de adventszondag – dienst om 10.00 
uur in de kerk van Woltersum.  
Voorganger ds. K. Pieterman uit Niekerk. 
 
Zondag 19 december – 4de adventszondag – dienst om 10.00 
uur in de kloosterkerk van Ten Boer.  
Voorganger da. Gonny de boer 
 
Vrijdag 24 december – kerstavond – dienst om 22.00 uur in de 
Kloosterkerk van Ten Boer. 
Voorganger da. Gonny de Boer 
 
Zaterdag 25 december – kerstochtend – dienst om 10.00 uur 
in de Kloosterkerk van Ten Boer 
Voorganger da. Gonny de Boer 
 
In verband met de geldende covid-19 maatregelen is er geen 
koffie drinken na de diensten. 
 
 
Activiteiten in kerk/stee 
 
 
Alle activiteiten die gepland stonden voor de maand december 
zijn onder voorbehoud of zijn al geannuleerd. Via de 
nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden omtrent de laatste 
ontwikkelingen vanuit de regering en daarbij het advies van de 
landelijke PKN omtrent Covid-19 en de daaruit vloeiende 
maatregelen. 
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Liturgische schikking in adventstijd  
 
2e Advent - Lucas 3:1-6 
 
Daar ging Johannes in de 
omgeving van de Jordaan 
verkondigen dat de mensen zich 
moesten laten dopen en tot inkeer 
moesten komen. (Lucas 3:3) 
 
Johannes laat er geen gras over groeien. Hij komt met een 
boodschap die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het 
zal bij de toehoorders daar rond de Jordaan ongetwijfeld tot een 
gefronste wenkbrauw hebben geleid. Laat je dopen en kom tot 
inkeer, want zo worden je zonden vergeven. Niet echt een 
boodschap waar je tegenwoordig de straat mee op durft te 
gaan. Maar Johannes zegt het niet zomaar: er moet wat in orde 
worden gemaakt. Of zoals Lucas schrijft: de hobbels in de weg 
moeten geëffend worden. Woorden van de profeet Jesaja die 
ook vandaag nog niet hun kracht hebben verloren. Ruim op wat 
in de weg staat om in navolging van de Heer te leven. 
 
‘Jezus, U bent het licht in ons leven, 
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
Open mij voor Uw liefde, o Heer’. 
Tekst: Taizé 
 
Uitwerking symbolische schikking 
Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van 
mensen, het dopen van Jezus. De opkomende zon is iets groter 
geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook 
iets langer. Voor de schikking plaatsen we een glazen schaal 
met water waarin een jakobsschelp drijft met daarin een 
brandend waxinelichtje. Dopen met het licht. 
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Meditatieve tekst 
 

Johannes doopte 
met Levend water, 
in het morgenlicht 

vol van verwachting! 


