
LITURGIE VOOR ZONDAG 12 DECEMBER 2021 – HET CENTRUM 
NIJVERDAL, 9.30 uur 
Derde zondag van Advent: Gaudete! 
 
Organist: Harrie Samsen / Lector: Ineke ten Brug / OVD: Wim Noort / 
Welkomstouderling: Truus van Asselt / beamer: Lucy Samsen / camera: 
Herman Pennings liturgie@pgnijverdal.nl;   
Preek voor doven en slechthorenden: Arie van der Vegt 
Kindernevendienst: 
 
- Woord van welkom door ouderling met toelichting liturgische schikking: 
“In het koninkrijk van de Heer draait het om een toekomst die nu al begint door wat wij doen: delen 
van wat je hebt, genoegen nemen met wat je krijgt. Als je veel hebt……deel dan met de ander. In de 
schikking bevinden zich tussen de stralen tarwearen, graan waar brood van wordt gemaakt. Deel met 
elkaar het brood, het leven in het volle licht”. 

- Ontsteken van de derde Adventskaars met de woorden: 
Vandaag branden drie kaarsjes, Drie vlammetjes van licht, Vertellen van het kind dat komt, Is dat geen 
mooi bericht? 

- Aanvangspsalm: (staande) Psalm 85: 3 en 4 Bij wie Hem vrezen… 
- Stilte, Onze Hulp en groet (staande) 
- Toenaderingsgebed  
- Zingen: Lied 441:1 Hoe zal ik U ontvangen… 
- Genadeverkondiging en Gods leefregels: Filippenzen 4:4-9 
- Zingen: Lied 441:7 Waarom u zorgen maken? 
- Gebed bij de opening van het Woord 
- Adventsproject (gesprekje over: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet 
anderen juist dienen’ en projectlied – Jij telt mee!) 
- Schriftlezing- 1 (door lector): Jesaja 42:1-9 
- Zingen: Lied 459: 1, 3 en 4 Ik breng een rechter aan het licht 
- Schriftlezing -2 (door lector): Lucas 3:7-18 
- Luisterlied: Nun komm der Heiden Heiland (J.S. Bach; ouverture van 
Cantate 61 (Kom tot ons de wereld wacht / Heiland, kom in onze nacht / 
Licht dat in de nacht begint / Kind van God, Maria’s kind) 
https://www.youtube.com/watch?v=sKAttv5yRCs  

- Verkondiging  
- orgelspel en lied: Lied 466: 2 en 5 O kom, die Heer en Meester zijt  
- Afkondigingen van geboorte en rouw (indien die er zijn). 
- Voorbeden en dankgebed 
- Collecte: Kerkinactie – Binnenlands diaconaat 
- Slotzang (staande): Lied 439: 3 en 4 Een hart dat wacht in ootmoed… 
- Zegen gevolgd door gezongen Amen door gemeente. 

https://www.youtube.com/watch?v=sKAttv5yRCs

