
PROTESTANTSE  GEMEENTE  ELST 
 

5 december 2021 
 

TWEEDE ADVENT 
 
 

 
 

 
Waar kom je vandaan? 
De engel Gabriël komt bij Maria. Hij vertelt haar dat ze een zoon zal 
krijgen en hem Jezus moet noemen. Hij zal Zoon van de Allerhoogste 
genoemd worden en koning zijn over Israël. 
 
 
Voorganger: ds. Dick Snijders 
Organist: IJsbrand ter Haar 
m.m.v.: Kinderkerk 
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VOORBEREIDING 
 

Orgelmuziek Toccata XI - G. Muffat (1653-1704) 
 

Welkom 
 

Stilte 
 

Kaarsengedicht   Tweede Advent - aansteken van de tweede kaars 
 

Een vlam die langzaam groter wordt 
vertelt een mooi verhaal. 
Het licht van onze goede God 
schijnt voor ons allemaal. 

Geloof maar dat Hij mensen ziet. 
Een stem zegt: ‘Wees gegroet.’ 
Want God vergeet de mensen niet, 
Hij komt ons tegemoet. 

 

Allen gaan staan 
 

Groet en bemoediging 
v: De EEUWIGE, God, zal met u zijn. 
a: Ook met u zal Hij zijn. 
v: Onze hulp is in de naam van God, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v: Zijn trouw duurt eeuwig; 
a: het werk van zijn handen laat Hij niet los. 
 

Drempelgebed 
v:  Hier zijn wij, 
     goede God, 
     mensen van vallen en opstaan 
     op weg naar het land van licht. 
     Daarom vragen wij U: 
a:  Omring ons met Uw Geest. 
v:  Hier zijn wij, 
     goede God,  
     verlangend naar vrede. 
     Daarom vragen wij U:  
a:  Bemoedig ons op onze weg. 
     Amen. 
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Samenzang van Lied 80: 1, 2 
 
Allen gaan zitten 
 
Kyrie 
Na ‘zo bidden wij allen tezamen’ acclamatie Lied 463: 1,6 
 
HET WOORD 
 
Adventsproject   Plakboek van Lucas 

 
Projectlied ‘Wij bidden om verhalen’  Tekst: Erik Idema 
        op de melodie van Lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’ 
 
1. Wij bidden om verhalen 
vol hoop en goede moed. 
God laat zijn licht hier stralen, 
Hij komt ons tegemoet. 

2. Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied: 
Zo laat God van zich horen, 
want Hij vergeet ons niet. 

 
Aansteken van het licht van de kinderkerk 
Daarna gaan de kinderen naar de eigen ruimte en nemen het licht mee. 
 
Gebed van de zondag 
 
Bijbellezing uit Maleachi 3: 1-4 
 
Samenzang van Lied 456b: 1, 2 

 
Bijbellezing uit Lucas 1: 26-38 
 
Samenzang van Lied 473: 1, 2, 3 
 
Overweging 
 
Orgelmuziek Mit Ernst, o Menschenkinder - H. Walcha (1907-1991) 
 
Samenzang van Lied 439: 1, 2 
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GEBEDEN en GAVEN 
 
Voorbeden 
v: Zo bidden wij zingend tezamen: 

 
 
Stil gebed (2 minuten) - acclamatie - onze vader 
 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen,  
laat 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 vergeven  
wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit,  
in eeuwigheid.  
Amen. 
 
Inzameling van de gaven 
 

Bestemming van de collecten: 
1e  Huis van Compassie, Nijmegen 
2e  Kerk 
3e  Vluchtelingenwerk Elst 
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Uw giften kunt u overmaken op de collecterekening van de kerk:  
NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst.  
 

In verband met de verdere verwerking graag voor aanstaande woensdag. 
 

Uw gift voor collecte 1 graag onder vermelding van ‘diaconie + december’. 
Uw gift voor collecte 2 graag onder vermelding van ‘kerk + december’. 
Uw gift voor collecte 3 graag onder vermelding van ’5 december + 
vluchtelingenwerk Elst’. 
 

U kunt ook bijdragen door middel van de Givt-app. 
 

Met de Givt-app kunt u tot aanstaande woensdag door 
middel van het scannen van de afgebeelde QR-code 
geven aan de bovenstaande doelen. 
 

U kunt na het openen van uw app via het ‘+’ teken 3 
collectes selecteren en bedragen invullen. Daarna scant u de QR-code en 
kunt u de collecte voltooien. 
 
Slotlied uit Lied 442: 1, 2 

 
Zegen 
v: Mogen wij voor elkaar 

een zegen zijn, 
bij alles wat ons te doen staat, 
alles wat we beleven mogen, 
alles wat ons overkomt. 

Mogen wij voor elkaar 
tot zegen zijn, 
in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is. 

Dan zal God ons zegenen 
in Zijn Naam, 
de Naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest. 

a:  Amen, amen, amen. 
 
Orgelmuziek Andante religioso - F. Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
 


