
 
Bronkerkbrief 

 

 

Zondag  27 november 2022                                      Eerste Advent                                           
 

Orde van de dienst     

 
VOORBEREIDING  

  
Orgelspel 
  

Welkom en mededelingen    (ouderling van dienst)  
  

Aansteken adventskaars 

 

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
 

Zingen: Lied 457 Hoever is de nacht (met Cantorij) 

  

Moment van stilte 

 
Bemoediging en drempelgebed 
 
Zingen: Wij leven van verwondering  (z.o.z)  

 

- allen gaan zitten - 
 

Chassidisch verhaal: Wanneer begint de dag? 
 

De kinderen gaan naar hun eigen 

ruimte en nemen het Licht mee. 

   
Gebed van ontferming met gezongen Kyrie 
                                                                 (Lied 299d) 
vrouwen:        Heer, ontferm U over ons 
allen:  Heer, ontferm U over ons 
 
vrouwen:  Christus, ontferm U over ons 
allen:  Christus, ontferm U over ons 
 
vrouwen:  Heer, ontferm U over ons. 
allen:   Heer, ontferm U over ons 
 
 
Woord van belofte: ‘Dan zal alles anders zijn’.n.a.v. 
de profeet Jesaja  
 
Zingen: Lied 447 : 1, 2 en 3 
 
 

 

RONDOM HET WOORD 
 
Gebed 

 
Eerste Schriftlezing:  Jacobus 5 : 7 - 8                                              

 
Enkele gedachten rond het thema van het 
Adventsproject  ‘Ik kan niet wachten’ 
 
Tweede Schriftlezing: Marcus 13 : 24 : 37 (door de 
lector) 
 
Zingen: Lied 751 :  Allen vs.1 en 5; vrouwen: 2 en 4 
mannen vs 3. 
 
Overweging 
 
Zingen: Lied  517 : 1, 2 en 4  
   
RONDOM HET DELEN  
  
Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
  

Toelichting bij de collectedoelen ( door de diaken)  
  

- De kinderen komen terug –  
  
Inzameling van de gaven  
  

Zingen: Projectlied  ‘Komt als kind in onze nacht’ 

(z.o.z.) 

OP WEG  
  

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
  
Slotlied:  Lied 439 : 1 en 4  
 
  
Zending en zegen (gevolgd door gezongen Amen) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 
Voorganger: Ds. Wim Kievit  (Apeldoorn) 
 
Ouderling van dienst: Patricia van der Zwan 
 
Diaken: Nelly de Boer 
 
Lector: Barbara van den Broek 
 
Organist: Jan Hamberg 
   

 

 

Bestemming  collecten: 
             1: Kerk in Actie, werelddiakonaat   
             2: Kerk 
 

   Uitgang: Voedselbank 
 

Diaconie: IBAN NL 72 RABO 0103115773  
Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696  
o.v.v. collectegeld  
Uitgangscollecte: zie bankgegevens diaconie  o.v.v. 
uitgangscollecte  

 
Wij maken u er op attent dat deze kerkdienst met beeld wordt uitgezonden via You Tube 

 

 Lied: ‘Wij leven van verwondering’, tekst  A. Bronswijk, melodie. Lvdk 141 

  

1. Wij leven van verwondering 

 en uit een diep vermoeden, 

 dat in en om ons leven heen, 

 een hand ons wil behoeden, 

 dat er een hart is dat ons draagt, 

 dat er een stem is die ons vraagt, 

 dat God ons leidt ten goede. 

  

2. Wij leven het mysterie uit, 

 de waarheid, ongemeten, 

 dat al ons denken bovenuit, 

 in ons een heel diep weten, 

 weet dat een hand ons leven draagt, 

 dat er een stem is die ons vraagt, 

 die ons een God wil heten. 

 

Projectlied: ‘Komt als kind in onze nacht’    

 

In een wereld, soms zo duister 

wordt al eeuwenlang gewacht 

op een nieuwe morgen, luister 

hoor je ‘t lied al door de nacht? 

God belooft een nieuwe morgen 

al ons wachten wordt beloond. 

Hij zal komen bij de mensen 

komt als kind in onze nacht. 

Gloria, gloria, gloria 

God zal wonen bij de mensen 

komt als kind in onze nacht. 

 
 


