
 
Bronkerkbrief 

 

 

Zondag 4 december 2022                                   Tweede Advent                                           
 

Orde van de dienst     

 
VOORBEREIDING  

  
Orgelspel 
  

Welkom en mededelingen    (ouderling van dienst) 
 
Aansteken adventskaarsen 
  

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
 

Openingslied: Lied 457     Hoe ver is de nacht? 

 

Bemoediging en Drempelgebed 
 

- allen gaan zitten - 

 

Zingen: Lied 441: 1   

 
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte en nemen 
het Licht mee. 

   
Kyriegebed  
 
Zingen: Lied 442 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Eerste Schriftlezing: Lucas 1: 26 – 38      

                                                       (door de Lector) 

 
 

 

We luisteren naar lied: Ave Maria     (z.o.z) 

Tweede Schriftlezing: Lucas 1: 46 – 55  
 
Zingen: Lied 157A: 1 en 2 
 
Overweging 
 
Orgelspel  
   
RONDOM HET DELEN  
  
Gebeden – stil gebed – gezamenlijk 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 462  
 
  
Wegzending en zegen      (gevolgd door gezongen 
Amen)  
 

 

Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 
Voorganger: Ds. Corma Baas     (Apeldoorn) 
 
Ouderling van dienst: Sientje de Boer 
 
Diaken: Bert Brink 
 
Lector: Bas van den Broek 
 
Organist: Gert de Bruin 
   

 

 

Bestemming  collecten: 
             1: Eigen Diaconie     
             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 



Ave Maria,  

   gratia plena, 
   Dominus te cum. 
   Benedicta tu in mulieribus, 
   et benedictus fructus  
   ventris tui,  Iesus. 
   Sancta Maria, Mater Dei, 
   ora pro nobis peccatoribus, 
   nunc et in hora mortis nostrae.  
   Amen. 

 
Wees gegroet Maria, 
vol van genade. 
De Heer is met u. 
Gezegend zijt gij onder de vrouwen. 
En gezegend is Jezus  
de vrucht van uw schoot, 
Heilige Maria, moeder van God, 
bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze dood.   
Amen. 
 
 
 
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. 
 
 


