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Samen naar de kerk op afstand 

 

 

Viering van de 

Ontmoetingskerk – Julianadorp 

 

Zondag 5 december 2021 

2e advent 
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De online diensten zijn nu voor iedereen live te bekijken/ beluisteren via  

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11001?mp=11001   

 

Deze link treft u ook aan op de website van de Ontmoetingskerk op de pagina/onder de 

knop:  Kerkdiensten.   

Een andere mogelijkheid om de dienst te kunnen bekijken is door de onderstaande link te 

klikken 

https://www.youtube.com/channel/UCYiE_PCYPOjIduqSAcWYVBg?view_as=subscriber  

  

 

 

Voor de kerkdiensten op zondagmorgen geldt: we stellen het enorm op prijs als u zich van  

tevoren via:  ikwilweernaardekerk@gmail.com  aanmeldt om teleurstellingen op 

zondagmorgen aan de deur te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voorganger: ds Sierd Lamsma 
Ouderling v Dienst: Ineke vd Welle  
Diaken v Dienst: Marianne vd Burg  

Organist: Bauke Klootwijk  
Coörd. veiligheid:  Maartje vd Vliet  

Kosters + beeld/geluid: Pieter Bruin en Chris Looije  
Liturgie en PowerPoint: Ronald Kinderman 

Voorzangers: Klasien Dijkstra, Bert Hemmen,  

Adri van Wifferen, Truus de Groot-Roukema 

  

https://www.kerkomroep.nl/?mp=11001#/kerken/11001
https://www.kerkomroep.nl/?mp=11001#/kerken/11001
https://www.youtube.com/channel/UCYiE_PCYPOjIduqSAcWYVBg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCYiE_PCYPOjIduqSAcWYVBg?view_as=subscriber
mailto:ikwilweernaardekerk@gmail.com
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Schikking 2de Advent 

 

Lucas 3:1-6 

Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus.              

De opkomende zon is iets groter geworden.    

Voor de schikking plaatsen we een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp drijft 

met daarin een brandend lichtje.                      

                             

Dopen met het licht.                                                                                                                                              

Johannes doopte met Levend water,                                                                                                                      

in het morgenlicht vol van verwachting! 

 

 

 

 

 

 
  



4 
 

Beeld en geluidverbinding worden om 9:20 tot stand gebracht 

Orgelmuziek tot 9:30 uur  

 

Woorden van welkom 
 
Intochtslied: Gezang 125, 1. 2 (Liedboek ’73) door de zanggroep 
 
O kom, o kom, Immanuël  
Verlos uw volk, uw Israël 
herstel het van ellende weer 
zodat het looft uw naam o Heer 
Weest blij, weest blij, o Israël  
Hij is nabij Immanuël 
 

O kom, Gij wortel Isaï  
verlos ons van de tyrannie 
van alle goden dezer eeuw 
o Herder, sla de boze leeuw 
Weest blij, weest blij, o Israël  
Hij is nabij, Immanuël 

Bemoediging 
 
Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 
Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader  
en van de Heer Jezus Christus 
Amen 
 
Belijdenis: 
Belijden wij juist nu in gemeenschap met de synagoge  
en in de geest van de Messias Jezus  
de enigheid van de HERE God  
Hoor Israël de Heer is onze god de Heer is één en enig  
Gij zult de Heer uw God liefhebben  
met geheel uw hart  
en met geheel uw ziel  
en met geheel uw kracht 
Amen 
 
Zingen Gezang 125, 3. 4 door de zanggroep 
 
O kom, o kom, Gij Oriënt 
en maak uw licht alom bekend 
verjaag de nacht van nood en dood 
wij groeten reeds uw morgenrood 
Weest blij, weest blij, o Israël 
Hij is nabij, Immanuël 

O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom 
dat wij betreden uwe poort 
Jeruzalem, o vredesoord 
Weest blij, weest blij, o Israël 
Hij is nabij, Immanuël 
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Gebed van Opgang  
 
Gezang 125, 5 door de zanggroep 
 
O kom, die onze Heerser zijt 
in wolk en vuur en majesteit 
O Adonai die spreekt met macht 
verbreek het duister van de nacht 
Weest blij, weest blij, o Israël 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Lied 333 (3x) Kom, Geest van God, maak onze harten open, wordt gezongen door zanggroep. 
 

 
 
Schriftlezing: delen uit Rut 1 
 
Rut 1 (Deurloo/ Campbel)  
1) Het geschiedde in de dagen van het richten der richteren,  
er geschiedde een hongersnood in het land.  
Een man van Bethlehem in Juda ging heen  
om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab,  
hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.  
2) En de naam van de man was Elimelech,  
en de naam van zijn vrouw Naomi  
en de namen van de twee zonen Machlon en Chiljon,  
Efratieten van Bethlehem in Juda.  
en ze kwamen in het veld van Moab en waren daar.  
3) Elimelech stierf, de man van Naomi.  
Zij bleef over, zij en haar twee zonen.  
4) En die namen zich Moabitische vrouwen.  
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En de naam van de ene was Orpa,  
en de naam van de tweede Rut.  
Ze zaten daar ongeveer tien jaar.  
5) Ook die twee, Machlon en Chiljon, stierven.  
Zo bleef de vrouw over  
zonder haar twee kinderen en zonder haar man.  
6) En ze stond op, zij en haar schoondochters  
en keerde terug uit het veld van Moab,  
want ze had in het veld van Moab gehoord  
dat JHWH had omgezien naar zijn volk  
door hun brood te geven.  
 
8) En Naomi zei tegen haar twee schoondochters:  
Ga, keer terug,   
 
14)En toen, toen verhieven zij hun stem en weenden opnieuw.  
Orpa kuste haar schoonmoeder,  
Rut echter kleefde haar aan.  
15) En zij zei:  
Zie, jouw schoonzuster keert terug  
naar haar volk en naar haar goden.  
Keer terug, achter jouw schoonzuster aan.  
16) Maar Rut zei:  
Dring er bij mij niet op aan jou te verlaten  
door terug te keren, weg van achter jou.  
Want waarheen jij gaat, zal ik gaan  
en waar jij vernacht, zal ik vernachten,  
jouw volk is mijn volk en jouw God mijn God;  
17) waar jij sterft wil ik sterven  
en daar wil ik begraven worden.  
Zo moge JHWH mij iets doen, ja nog erger:  
zelfs de dood zal geen scheiding maken  
tussen jou en mij.  
18) En toen ze zag dat ze vastbesloten was  
met haar mee te gaan,  
hield ze op tegen haar te spreken.  
19) En zo gingen zij beiden tot zij in Bethlehem kwamen.  
 
22) Zo is Naomi teruggekeerd en met haar Rut,  
de Moabitische, haar schoondochter die terugkeerde  
uit het veld van Moab.  
Ze kwamen in Bethlehem  

bij het begin van het maaien van de gerst. 
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Youtube  DIE DONKER door Stellenbosch Universty Choir 

 
 
 
 
Evangelielezing: Lukas 1, 26 – 38 (Naardense Bijbel & Huub Oosterhuis-Alex van Heusden) 
 
26) In de zesde maand  
werd de engel Gabriël gezonden van God  
naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret,  
27) tot een meisje die ondertrouwd was  
met een man genaamd Jozef uit het huis van David,  
en de naam van het meisje was Maria.  
28) En tot haar binnengekomen zei hij:  
Verheug je, begenadigde,  
de Heer is met je!  
29) Door dat woord schrok zij  
en ze overlegde bij zichzelf wat dit voor een begroeting mocht zijn.  
30) En de engel zei tot haar:  
Vrees niet, Maria,  
want je hebt genade gevonden bij God;  
31) En zie!  
Jij zult in jouw schoot ontvangen  
jij zult een zoon baren  
en jij zult zijn naam roepen: Jezus!  
32) Deze zal groot zijn  
en zal zoon van de Allerhoogste geroepen worden.  
En de Here God, zal hem geven  
de troon van zijn vader David  
33) En hij zal koning zijn over het huis van Jakob  
tot in eeuwigheid  
en aan zijn koningschap zal geen einde zijn.  
34) En Maria nu zei tot de engel:  
Hoe zal dit zijn  
daar ik geen man beken?  
35) En de engel antwoordde en zei tot haar:  
De heilige Geest zal jou overkomen  
en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen.  
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Daarom zal het verwekte, het heilige  
geroepen worden:  
zoon van God!  
36) En zie!  
Elisabet, jouw verwante,  
ook zij heeft ontvangen  
een zoon in haar ouderdom  
en deze maand is de zesde voor haar,  
die werd geroepen: onvruchtbaar!  
37) Want geen woord dat van God komt,  
zal krachteloos zijn.  
38) En Maria zei:  
Zie, de dienares van de Heer  
mij geschiede naar uw woord.  
En de engel ging van haar heen. 
 
 
Youtube  Geef Licht door Stef Bos 

 
 
 
Verkondiging 
 
 
Lied 473, 1. 2. 3 door de zanggroep 
 
Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 
 
Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
Uit Gods verborgen raad. 

Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in 't midden van de tijd. 
 
Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak.. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 
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Aankondiging van overlijden 
Neerleggen gedachtenis steen 
 
Gebeden 
Dankgebed en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader  
 
Onze Vader die in de hemelen zijt ,  
uw naam worde geheiligd;  
uw Koninkrijk kome;  
uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel als ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van u is het Koninkrijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid. Amen  
 
 
Mededelingen 
Collecte bestemming = Diaconie 
Namens de kerkenraad van harte aanbevolen. Heel hartelijk dank. 
 
Slotlied Gezang 444 : 1. 3. 5 zanggroep & 2. 4 allen  
 
1 Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
2 De duisternis gaat wijken 
van d'eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
3 Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten 't morgenrood. 
 

4 De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus 't eeuwig licht! 
 
5 Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
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Zegen  
 

 
 
 
De gemeente neemt na de zegen weer plaats. 
De gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de veiligheidscoördinator. 


