
L i t u r g i e voor de eredienst op  2e Advent                                             
zondag  4 december 2022  9.30 uur  

in de Agneskerk te Goutum 
 
voorgangers  :  ds. Pieter Beintema  
ouderling       :   --- 
diaken           :   mevrouw Ina Haandrikman           
organist         :  de heer Olchert Clevering 
lectrice           :  mevrouw Marijke Wielinga 
beamer          :  de heer Tjeerd Bakker    
streaming      :  de heer Jelle Brandsma      
 
VOORBEREIDING 
 
 Na welkomstwoord en aansteken van de tafelkaarsen  
          klinkt als fundament van ons samenzijn: 
 In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  Amen. 
 
                                                        Allen gaan staan 
VOTUM 
     Onze hulp is in de Naam van de HEER, 
              die hemel en aarde gemaakt heeft.                       
     Die trouw houdt tot in eeuwigheid                                                             
             en die niet laat varen het werk van Zijn handen                
     door Jezus Christus onze Heer. 
GROET 
     Genade, barmhartigheid en vrede komt u toe van God onze Vader  
     en van Jezus Christus de Heer. Amen.                                   
  
Zingen psalm 87 : 1, 4    
 
                                                        Allen gaan zitten 
Gebed : ……………………         
 
Zingen  liednr. 463 : 1, 2, 6, 8  als KYRIE    
 
Adventsproject : m.m.v. Kindernevendienst & Liturgisch Bloemschikken 
 *   het liturgisch bloemstuk: nu, 2e Advent,: 2e  stok, nu Ruth 
         Ruth, de Moabitische buitenstaander, ook zij in de stamboom van Jezus 
                  komt in Bethlehem, de Beth Lechem - de broodstad  
         daarom korenaren (basis van brood) maar ook pijnboomnaalden (verdriet) 
 
*   Aansteken 2e Adventskaars door een kind   ---  gedichtje: “twee kaarsen …..” 
         zingen het kaarsenlied: “Mensen kijken in het donker” 
 
*   Gesprek met de kinderen: 
          Standbeeld van Ruth. Wat zien we? Wie was zij? 
          zingen adventsprojectlied:  
                  Refrein  --  2e couplet “vandaag zegt Ruth ….  --  Refrein 
                                                                         kinderen gaan naar hun dienst. 
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DIENST VAN HET WOORD       
 
De HEER zal bij u zijn    //    De Heer zal u bewaren 
 
Gebed om Gods Geest: ………………………… 
Zingen liednr. 702 : 1, 2, 3  
 
1e LEZING : Filippenzen 2 : 2 – 5    (NBV 2021) 
Zingen liednr. 836 : 1  
 
2e  LEZING : Ruth 4 : 13 – 17           (NBV 2021)  door lector …….. 
Zingen liednr. 787 : 1, 2  
 
3e  LEZING : Lucas 1 : 39 – 45          (NBV 2021)  door lector ……… 
                                                                                  “Zo spreekt de HEER.”  
 Zingen liednr. 739 : 1, 2 
                                                                       
Woordverkondiging : “Vervuld zijn met de heilige Geest!”   (Lucas 1 : 41)  
       ORGELSPEL  
       Zingen liednr.  675 : 1               
             
BIDDEN EN DELEN 
   
Pastorale mededelingen 
Bericht van overlijden van:  
                                    br. Pier Hettema, De Trije 28, Goutum * 25.7.1942,  † 23.11.2022  
                                             zijn crematie was op 30.11.2022 in Marsum 
                                    gedachtenissteen wordt in de nis gelegd  door de O. v. dienst 
                                    moment van stilte ……………… 
                                    zingen: liednr. 961    (“Niemand leeft voor zichzelf”) 
Gebeden:                           
     -  D a n k g e b e d   
     -  V o o r b e d e n              
     -  S t i l  g e b e d  
     -  Gebed : “Onze Vader”   
 
“Onze Vader”                                         
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome,  uw wil 
geschiede  op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef 
ons onze schulden,  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in 
verzoeking,  maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk  en de kracht en 
de heerlijkheid  in eeuwigheid. Amen.  
 
Diaconale en overige mededelingen   “inzameling van de gaven” 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Zingen als slotlied 984 : 1, 4, 5, 6 

Zegen                         te beamen met “Amen”. 
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Ruth 4 : 13 – 17           NBV 2021 
 
13 Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet 
haar zwanger worden en ze baarde een zoon.  
14 De vrouwen zeiden tegen Naomi: ‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag iemand 
gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan! 15 Hij 
zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, want je 
schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem 
gebaard.’  
16 Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen.  
17 De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Naomi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, 
en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. 
 
 
 
Lucas 1 : 39 – 45        NBV 2021 
 
39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40 

waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette.  
41 Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd 
vervuld van de heilige Geest 42 en riep luid:  
‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je 
schoot! 43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44 Toen ik je groet 
hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45 Gelukkig is zij die geloofd heeft 
dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


