
 

ORDE van DIENST voor de ADVENTSTIJD 2021 
 
 
 

3de advent – zondag 12 december  
 

 
 
 

 
 
 

 
KLOOSTERKERKGEMEENTE 

TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 
 

 
Aanvang dienst 10.00 uur in de kerk van Woltersum 
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Dienst van de voorbereiding 

 
Orgelspel 
 
Begroeting door de ouderling 
      
Stilte en aansteken van de kaarsen  

 
Allen gaan staan 

 
Intochtslied – lied 85 vers 1 en 2 “Gij waart …..” 

 
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 Heer 
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 466 vers 1, 2 en 5 “O wijsheid, daal….”  

      
Kyriëgebed  
 
Een kind steekt de adventskaars/kaarsen aan 
 



3 

 

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 – Sefanja 3 vers 14-20 
 
Zingen – lied 176 vers 1, 2 en 6 “Om Sions wil zwijg ik 
niet stil” 
 

Evangelielezing – Lucas 3 vers 7-18 
 
Zingen –  lied 456b  vers 1 – 8 “Kwam van Godswege”  
 
Overweging  
 

Zingen – lied 841 vers 1, 2, 3 en 4 “Wat zijn de goede 

vruchten” 
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    De kinderen komen terug  
 
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. 
 



5 

 

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 
 

Slotlied –  lied 463 vers 1, 2, 3 en 4 “Licht in onze …” 

 
Zegen – afgesloten met gezongen AMEN 
 
Orgelspel 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:  ds. K. Pieterman uit Niekerk  
Ouderling van dienst: Janny Alberts 

Organist:  Jan Faber 
Lector:  Lenie Havinga 
Kindernevendienst: Erik Bulthuis 
Techniek:  Rein Nijboer en Theo Wouda 
Koster:  Wilma Naaijer  
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Diensten voor de komende twee weken: 

 
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 – onlinedienst om ?? 

uur vanuit de Kloosterkerk van Ten Boer. 
 
Tijdstip van uitzending wordt nog bekend gemaakt via de 
nieuwsbrief en op de liturgie van 19 december 

Voorganger da. Gonny de Boer 
 

!!! let op. Deze dienst is van te voren opgenomen i.v.m. de 
covid-19 maatregelen dat er na 17.00 uur geen activiteiten 
meer ontplooid mogen worden. 
 
Zaterdag 25 december – kerstochtend – dienst om 10.00 
uur in de Kloosterkerk van Ten Boer. 
Voorganger da. Gonny de Boer 

 
Zondag 26 december – 2de kerstdag – dienst om 10.00 uur 

in de Kloosterkerk van Ten Boer. 
Voorganger da. Gonny de Boer 
 
In verband met de geldende covid maatregelen – geen koffie 
drinken na de diensten. 
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Liturgische schikking in adventstijd  

 
3e Advent - Lucas 3:7-18 
Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie 
er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen. 
(Lucas 3:11) 
 

Als je de toespraak van Johannes begint te lezen, kun je je 
maar zo afvragen waar het eindigt. Vruchten voortbrengen, 
een komend oordeel, een bijl die aan de wortel ligt. Stevige 
woorden, maar wat bedoelt Johannes ermee? Dat is precies 

de vraag van de aanwezigen: ‘Wat betekent dit concreet? Wat 
moeten we doen?’ Johannes maakt grote woorden klein: heb 

je twee stel onderkleren, dan geef je een daarvan aan 
wie er geen heeft. Voor je eten geldt hetzelfde. Het koninkrijk 
van God is geen luchtfietserij. Geen grote woorden over een 
ideaal dat nooit werkelijkheid kan worden. In het koninkrijk 
van de Heer draait het om een toekomst die nu al begint door 
wat wij doen: delen van wat je hebt, genoegen nemen met 
wat je krijgt. 

 
“Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt? 

‘In hoop en vrees doet boete, geloof in Zijn verbond.’ 
Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt? 
‘Deel met elkander het brood van alledag, 
opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag. 
Deel met elkander het brood van deze dag.’ ” 

 
Lied 456: 5, 6 

 
Uitwerking symbolische schikking 
Als je veel hebt... deel dan met de ander. Tussen de stralen 

plaatsen we tarwearen, gerst, of spelt. Granen waar brood 

van wordt gemaakt. Voor de opgaande zon ligt een 
zelfgebakken challah-brood 
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met 

 
 

Meditatieve tekst 

 
Deel met elkaar 

het brood, 
het leven 

in het volle licht. 


