
 

 

  

 
 
 
 
 
Zondag 28 november Dreumel   

Eerste advent 
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Addy de Meij  
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

voor Kerk in Actie, voor het werelddiaconaat. 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst. 
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland 
om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze 
nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. 
Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van 
kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide 
vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het 
eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u 
mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze 
collecte steunt u het wereld diaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte 
aanbevolen!  
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen in Moldavië. 
 
 
Orde van dienst 
 

Thema: Zeg of ‘t wáár is?! 
 

Organiste speelt: Liedboek (2013) nr.  25: 1 

1. Heer, ik hef mijn hart en handen 

op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 

van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 

die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 

 

Bemoediging en groet 
 

Gebed bij de opening van het Woord 

  



 

 

 

 

 

Schriftlezing:(NBV) Lucas 1: 8-20 

Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er 
volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het 
reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan 
bidden terwijl het offer werd gebracht.  Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de 
rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd 
door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: 
je vrouw Elsabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen.  Vreugde en blijdschap 
zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen.  Hij zal groot zijn in de ogen 
van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken.  Hij zal vervuld worden met de Heilige 
Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israel tot de Heer, 
hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders 
met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te  brengen, en zo zal hij het volk 
gereed maken voor de Heer.’  Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is?  Ik ben 
immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die 
altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je 
geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, 
zul je stom zijn en  niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’ 
 

Organiste speelt: Liedboek (2013) nr. 249 

Refrein 

De hele nacht, de hele dag, 
engelen die over mij waken, mijn Heer. 
De hele nacht, de hele dag, 
engelen die over mij waken. 

 

 1.Dag is dyin' in het westen, 
engelen die over mij waken, mijn Heer. 
Slaap, mijn kind, en neem uw rust, 
engelen dieover mij waken. 

 

Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Lucas 1: 18a  
Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is?’ 
 
Meditatief orgelspel (2 minuten) 
 

Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 

Wegzending en zegen 

 

Organiste speelt: Lied 444: 1 

1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
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