
Zondag 4 december 2022 

Tweede zondag van Advent 

 

Voorganger: ds. Henk van den Bosch 

Organist: Jochem Schuurman 

Sopraan: Tetsje van der Kooi 

Ouderling van dienst: Seerp Broersma 

Lector: Sophie Bartlema 

Kind van dienst: Emma en Koen Reitsma 

Kindernevendienst: Marije Epema en Bettie Vlieger 

 

 

(Om 9.59 uur stilte vanwege het begin van de uitzending) 

 

Muziek voor de dienst: G.F. Händel – Aria “He shall feed his flock”  

He shall feed his flock like a shepherd and He shall gather the lambs with his arm and 

carry them in his bosom. And gently lead those that are with young. 

 

Welkom (door de ouderling van dienst) 

 

Intochtslied: Psalm 80: 1 en 2 

 
 

2. Wek op uw kracht en kom bevrijden 

uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 

Die troont daar op de cherubim, 

gedenk uw dienaar Efraïm, 

laat zijn gebed niet onverhoord! 

Herder Israëls, leid ons voort! 

 



Bemoediging 

V.  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

A.  Hij is een bron van vreugde Hij maakt ons blij 

Hij is ons licht en ons leven 

 

Drempelgebed 

V.  Op de dag van het licht, in het huis van het licht 

A.  Hier zijn wij God, zie ons aan 

V.  Te midden van woelige golven in het bestaan, 

de zaken en zorgen die ons overspoelen 

A.  Hier zijn wij God, zie ons aan 

V.  Zie ons aan en geef ons vaste grond 

A.  Vandaag en alle dagen. Amen 

 

Inleiding en aansteken kaars van verbondenheid (door Jelle de Jong) 

Aansteken tweede adventskaars 

 

Gebed om ontferming 

 

Adventsproject Levenslicht 

 

Projectlied 

 
 

2. Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 

waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 

Zo spreekt de hemel met haar stem 

en wordt het feest in Bethlehem. 

 

(Tijdens het zingen van het projectlied gaan de kinderen naar de nevendienst) 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 



 

Lezing uit het Oude Testament: Ruth 1: 1-6, 4: 13-17 

 

Sopraan en oargel: “Tank foar de freugde dy’t altyd ferrommet” 

Tekst: Johannes Johansen; muzyk: Erik Sommer; oersetting: Eppie Dam 

 

Tank foar de freugde dy’t altyd ferrommet,  

elke kear wer wie dy jefte in feest.  

Help ús te dragen de noed dy’t bekommert,  

Jo witte wier wol it doel fan ús need.  

 

Tank foar de minsken de minsken ta stipe,  

doe’t nimmen hiem hie, gjin hûs of gerak.  

Help ús om moarn wer ferbining te sykjen,  

yn tsjin ússels, mei dy’t lyts is en swak.  

 

Jo dy’t ús jûn ha miljoenen oan stjerren.  

Dwalende stjerren? Jo bringe se thús.  

Jo bin ús Heit, Jo ús wacht en beskermer,  

ljocht yn it tsjuster, ferwachte fan ús. 

 

Lezing uit het Evangelie volgens Matteüs 13: 54-56 

 

Lied 450 

1. Solo: 

Verblijd u in de Heer te allen tijd, 

dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijd u, 

verblijd u, want de Heer is zeer nabij, 

de Heer is zeer nabij en Hij bevrijd u. 

 

2. Allen: 



 
 

3. Allen: 

Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft 

gaat alle redelijk verstand te boven. 

Hij die uw harten in zijn hoede heeft 

is goed, is God. Gij moet in Hem geloven. 

 

Verkondiging 

 

Muziek: F. Mendelssohn Bartholdy – Aria “Sei stille dem Herrn” 

Sei stille dem Herrn und warte auf ihn; der wird dir geben, was dein Herz wünscht. 

Befiehl ihm deine Wege und hoffe auf ihn. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, gezongen Onze Vader (“God fan fier en hein ús 

Heit”) 

 

 



 

2. Bûch de folken nei jo wet, 

lit jo ryk op ierde komme. 

Byn jo wil ús op it hert 

en wy sykhelje ferromme. 

 

3. Jou ús hjoed ús deistich brea 

en ferjou wat wy misdiene, 

sa’t ek wy ferjûn ha, Hear, 

al dy’t skuldich foar ús stiene. 

 

4. Lit oer ús gjin neare nacht, 

lied ús net yn blyn begearen. 

Binne wy yn duvels macht, 

Hear, ferlos ús fan ‘e kweade. 

 

5. God fan fier en hein ús Heit, 

wûnder heimnis is jo namme, 

grut yn krêft en hearlikheid, 

oant yn alle tiden. Amen 

 

Aankondiging inzameling van gaven (deurcollecte na de dienst) 

Eerste collecte: Kerk.  

Tweede collecte: Diaconie. De opbrengst van de tweede collecte gaat naar Kerk in 

Actie. Het doel van deze week is het Werelddiaconaat: vluchtelingen die worden 

opgevangen in Libanon, Jordanië en Irak. 

 

Lied 425 (Staande) 



 
 

Zegen 

(Gezongen:) Amen 

 

(De gemeente gaat weer zitten voor het orgelspel) 

Orgelspel na de dienst: J.S. Bach – Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter 

auf Erden 

 

(Deurcollecte bij de uitgang, nadat de uitzending is beëindigd) 

 

Mededeling van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten 

Voor de onkosten van de kerkdiensten zijn wij als Wurkgroep geheel afhankelijk van 

giften, met uw hulp/gift kunnen we doorgaan met het uitzenden van deze bijzonder 

gewaardeerde diensten via Omrop Fryslân. U kunt uw bijdrage overmaken op het 



bankrekeningnummer van de Raad van kerken Fryslân: IBAN: NL15RABO0373744471 

o.v.v. Wurkgroep Tsjerketsjinsten. 


