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2e  advent.  
Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Dhr P.J. Verhagen 
Organist: Rogier Postma 
Muziekgroep olv Elisa Spaargaren 

 
Orgelspel 
 
Aansteken paaskaars door ambtsdrager 
Mededelingen 
 
Adventsproject 
 
Bemoediging en groet      
 
Aansteken adventskaarsen 
 
Zingen: Nieuwe Liedboek 598 
Als alles duister is, 
Ontsteek dan een lichtend vuur 
Dat nooit meer dooft, 
Een vuur dat nooit meer dooft.  
 
Gebod belijden 
Gebed 
 
Lezing: Gen. 1: 1-5; 1 Joh. 1: 5-7 
 
Zingen: Opwekking 595 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
Nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
Bij U wil ik zijn elk moment. 



Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
Bent als een kind naar de wereld gekomen, 
Legde Uw heerlijkheid af. 
 
(Refrein) 
 
En nooit besef ik hoe U leed        ) 
De pijn die al mijn zonde deed.    )2x 
 
(Refrein) 
 
Preek 
Samenspraak: Gezang 126: 1, 3 
1  
Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
3  
Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 



Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 
 
Gebeden 
 
Zingen: Opwekking 526 
Goed nieuws, goed nieuws 
voor jou en mij, halleluja! 
Ja zelfs de eng’len 
zingen blij, halleluja! 
 
Refrein: 
Zijn genade voor de mensen, 
liefde toonde Hij. 
Voor ons zendt God 
zijn enige Zoon, halleluja! 
 
Hij verdrijft de schaduw 
van de nacht, halleluja! 
Vandaag begint 
een eeuwige dag, halleluja! 
 
(Refrein) 
 
God reikt de mens verzoening aan, halleluja! 
De hemel is wijd opengegaan, halleluja! 
 
Refrein: 
Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij. 
Voor ons zendt God zijn enige Zoon, halleluja! 
 
Bede om de zegen 
  
Orgelspel 
  



Loop je mee met Kerst? 
Het is eerste advent. Dat betekent dat het kerstfeest nu echt dichterbij 
komt. Misschien heb jij, heeft u al wel iets gehoord. We gaan namelijk aan 
de wandel met kerst. De vraag is natuurlijk: Loop jij ook mee? We gaan 
met elkaar, maar toch ook allemaal apart lopen langs verschillende 
taferelen. Nieuwsgierig? Mooi zo! Kan je na al iets doen? Jazeker! Denk 
eens na over met wie jij deze wandeling wilt lopen én 'hoe' jij deze tocht 
gaat maken. We vragen je namelijk een lampje mee te nemen. Een lampje 
aan je jas, op je muts, een lampionstokje.. het maakt niet uit: dus denk 
daar alvast maar eens over na: Met wie ga jij lopen en welk 'licht' neem jij 
mee? Vanaf de 3e zondag van advent gaan de uitnodigingen de deur uit. 
Echt iets om alvast naar uit te kijken. 
Groetjes, de kerstcommissie en.. muis Mickey. 
 
Verkoop oliebollen & appelbeignets 
Nog ruim een maand te gaan en dan is het alweer zover: de 
oliebollenverkoop. 
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en we hebben er zin in! 
Vanwege de coronamaatregelen is er besloten om dit jaar geen 
oliebollenverkooppunt te plaatsen bij de Albert Heijn, aan het Praamplein.  
Het is op deze locatie helaas te lastig om voldoende afstand van elkaar te 
bewaren.  
We hopen dat je jouw oliebollen/appelbeignets daarom online bij ons wilt 
bestellen. 
Binnenkort kun je via hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie je bestelling 
opgeven. 
De verkoopwagen bij The Beach (Oosteinderweg) zal wél geopend zijn op: 

- woensdag 30 december (09.30 – 15.30 uur) 
- donderdag 31 december (09.30 – 15.30 uur) 

 
Bestellingen worden bezorgd of kunnen afgehaald worden in ’t Anker. 
Bij The Beach kunnen dit jaar geen bestellingen afgehaald worden. 
 
Doe je mee? Bij voorbaat hartelijk dank!  
Namens, de oliebollencommissie:  
Ruben Buijs, Nico Kortenoeven, Rita de Jong, Rosanne de Niet en Hilda 
van den Berg 


