
Protestantse gemeente 
Michaëlkerk 

Leersum 
 

zondag 5 december 2021 
- tweede zondag van de Adventstijd – 

 
10.00 uur 

 
i.v.m. coronaregels  

opgave uiterlijk vrijdagavond 
op tel.nr. 06 82 73 48 61 

 
de dienst is -live of later-  

te volgen op 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498	

 
er is oppas voor de kleinsten 

en nevendienst voor de kinderen in de basisschoolleftijd 
 
 
voorganger: ds. Pieter Goedendorp 
orgel:   Gerard Rosier 
lector:   Marjolein Veldhuizen 
ouderling:   Martin van Herk 
 
 
 
 
introfilm en orgelspel 
 
aansteken van twee adventskaarsen     
 
Een vlam die langzaam groter wordt 
vertelt een mooi verhaal. 
Het licht van onze goede God 
schijnt voor ons allemaal. 

Geloof maar dat Hij mensen ziet. 
Een stem zegt: ‘Wees gegroet.’ 
Want God vergeet de mensen niet, 
Hij komt ons tegemoet. 

 
welkom  
 
hand op het hart 
 
we zingen Lied 601: 1 en 2 "Licht dat ons aanstoot in de morgen"  

 
votum en groet 
 
bij de dienst 
 



openingsgebed  
 
psalm van de zondag 
Psalm 80 “Heer, onze God, wees onze herder...” (The Psalm Project) 
 
(de kinderen mogen naar voren komen)  
 
met de kinderen - het plakboek van Lucas  
 
video “Wij bidden om verhalen” (adventsproject KoZ)  
 
Wij bidden om verhalen 
vol hoop en goede moed. 
God laat zijn licht hier stralen, 
Hij komt ons tegemoet. 
 

Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied: 
Zo laat God van zich horen, 
want Hij vergeet ons niet. 
 

 
(de kinderen gaan naar de nevendienst)  
 
bij de lezingen... 
 
Schriftlezingen:  Sefanja 3: 14 - 16  (NBV’21) 
   Lucas 1: 26-38 (NBV’21) 
 
orgelspel  
 
overdenking 
 ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd... 

 

video Lied 833 "Neem mij aan zoals ik ben” 
 
gebeden, afgesloten met het ‘onze Vader’ 
 
(de kinderen komen terug uit de nevendienst)  
 
nog even: het adventsproject 
 
tenslotte 
  
slotlied 
we zingen Lied 441: 1, 5 en 10 "Hoe zal ik U ontvangen"  
 
zending en zegen 
 
hand op het hart 
 
mededelingenfilm en orgelmuziek 
 


