
 

 
   
Opstandingskerk   
Zondagmorgen 27 november 2022 
1e zondag van Advent  
  

voorganger Dr. Klaas Spronk  
organist  Gerda Zandstra 
lector                     Ina Reijnders 
 

 

Voorbereiding 
 
Orgelspel voor de dienst 
 
Begroeting door de ouderling van dienst 
Moment van stilte 
 
Openingslied: 25a (staande)  
 
Bemoediging en drempelgebed 

 
We gaan zitten  
 
Aansteken van de eerste adventskaars 
In een wereld vol met zorgen,  
Wachten wij al eeuwenlang,  
Op een lichte, nieuwe morgen  
Hoor je ’t engelengezang?  
Straks zal alles weer gaan bloeien,  
Jezus krijgt dan alle macht.  
God zal wonen bij de mensen,  
Komt als kind in onze nacht 
 
Lied 461: 1,2 
 
Kyriëgebed + lied 463: 1, 6, 7 en 8  
 
Glorialied: 450:1  

 

Rondom het Woord 
 
Groet en gebed 
 
Adventsproject: Wachten op de dag dat Jezus 
terugkomt 
 
De kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
Schriftlezing: Jakobus 5:7-11 
 

 
Lied 439: 1 en 2  
 
Schriftlezing: Job 19:21-29  
 
Lied 442 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Lied 462 
 

Bidden en geven 
 
Gebeden 
 
Collecte:  schaalcollecte bij de uitgang 
 
1e collecte : Diaconie Kerk in Actie Werelddiaconaat  
Kinderarbeid in Colombia 
In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad 
Bogotá groeien veel kinderen op in een onveilige omgeving 
met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen 
hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. Stichting 
Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze kinderen 
allerlei activiteiten biedt en hen weerbaar maakt. 

 
2e collecte voor onze kerkgemeenschap 

 
De kinderen komen terug in de kerk 
 
Slotlied: 871 (staande)  
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Uitleidend orgelspel 
 
 

Na de dienst is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten en koffie te drinken 

 
 
 
QR code collecte 
 

 
 



 

 

WERELDWINKEL  van   STICHTING   RONOYLION  
27 november in de hal van de  Opstandingskerk 

 

Op zondag 27 november  a.s.  zal na een lange 
corona-onderbreking weer een stand aanwezig 
zijn van de Wereldwinkel,  in de kerk verzorgd 
door de stichting Ronoylion.   
Winst en giften aan de stichting worden 
gebruikt voor steun aan kleinschalige projecten 
op gebied van onderwijs, landbouw en 
medische zorg aan boeren en vissers op de 
Filippijnen, die ver onder het bestaansminimum 
leven.     
 

De opbrengst van deze verkoop wordt gebruikt 
om voor 5 dorpen mudboten te kopen.  Dat zijn 
ploegen voor de natte rijstvelden die per dorp 
in coöperatief verband  worden gebruikt om de 
gezamenlijke velden te bewerken.   

Bij de stand hangt een foto van een mudboot.                                                 
 
Door de aankoop van de artikelen steunt u dus 
èn  het projectwerk van Ronoylion  èn  de 
mensen die met de vervaardiging van deze 
producten in hun levensonderhoud voorzien. 
 

Stichting Ronoylion Marken     
https://www.ronoylion.nl/ 
 
 
 
 

https://www.ronoylion.nl/

