
 

 

Zondag 4 december 2022 
M.m.v. ds. Klaas Holwerda, ambtsdrager van dienst Paul Grootes, lector Ditje Claas, kinderkerk Marja 
Zijlstra, tienerkerk  Erica Neutel, vz: Rian Buijse, organist Jos van der Bijl, koster Pim Tijsseling 
   
Welkom door de ambtsdrager van dienst Paul Grootes 
 
Moment van stilte 
 
(staande) Lied 80: 1, 2 ‘O God van Jozef, leid ons verder’ 
 
Bemoediging, drempelgebed en groet (hierna gaan zitten) 
 
 Vg Ons begin in de naam van de Levende 
 Allen die liefde is en grond van ons bestaan, 
 Vg die genadig is en ruimte geeft, 
 Allen die ons verlicht en draagt. 
 
 Vg Kom tot ons, God, 
 Allen naar U gaat ons verlangen uit. 
 Vg Wek op uw kracht 

Allen en schep ons nieuwe adem. 
 
Vg De Heer met u allen! 
Allen Zijn vrede met u! 

 
Gebed om ontferming + respons: Lied 367d ‘Kirie eleison’  
 
Moment voor de kinderen en kinderlied: Lied 461: 1, 2, 4 ‘Wij wachten op de koning’ 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: 2 Samuël 7, 1-17 (vertaling: Klaas Holwerda) 
 1 Het gebeurde toen de koning in zijn huis was gaan zetelen 
 en de Ene hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom. 
 2 De koning zei tot de profeet Natan: 
  Zie toch, 
  daar zetel ik in mijn huis van cederhout 
  en de ark van God heeft zijn zetel tussen tentdoek. 
 
 4 Het gebeurde in dezelfde nacht: 
 het woord van de Ene gebeurde aan Natan: 
 5  Ga en zeg tot mijn knecht, tot David: 
  zo zegt de Ene: 
  zou jij voor mij een huis bouwen tot een zetel voor mij? 
 
11  Ik heb je rust gegeven van al je vijanden. 
  En nu meldt de Ene je: 
  De Ene zal voor jou een huis maken. 
12  Wanneer je dagen voltooid zijn 
  en je zult liggen bij je voorvaders, 
  laat ik na jou je nageslacht opstaan 
  dat voortkomt uit je eigen lijf: 
  ik zal zijn koningschap funderen. 
13  Hij zal voor mijn Naam een huis bouwen 
  en ik zal de troon van zijn koningschap  

voor altijd een fundament geven. 



 

 

14  Ik zal hem tot een vader zijn 
  en jij zal mij tot een zoon zijn. 
 
17 Naar al deze woorden 
 en naar heel dit visioen 
 heeft Natan tot David gesproken. 
 
Antwoordpsalm: Lied 999 ‘Ik zal in mijn huis niet wonen’ 
Voorzang: Rian Buijse 
 
Evangelielezing: Lucas 1, 26-38 (vertaling: Klaas Holwerda) 
26 In de zesde maand 

werd de engel Gabriël van bij God gezonden 
naar een stad in Galilea met de naam Nazaret, 

27 tot een meisje, 
 uitgehuwelijkt aan een man met de naam Jozef, 
 uit het huis van David. 
 De naam van het meisje: Maria. 
28 Hij kwam bij haar binnen 

en zei: 
  Verheug je, begenadigde, 
  de Heer is met jou. 
29 Onder dat woord ontsteld 
 overwoog ze wat voor omarming dit was. 
30 De engel zij tot haar: 
  Huiver niet, Maria, 
  want je vond genegenheid bij God. 
31  Zie, je zult zwanger worden 

en een zoon baren 
  en zijn naam roepen: Jezus. 
32  Hij zal groot zijn 

en zoon van de hoogste genoemd worden; 
  de Heer God zal hem de troon van zijn vader David geven. 
33  Hij zal koning zijn over het huis van Jakob 

tot in eeuwigheden 
  en aan zijn koningschap zal geen einde zijn. 
34 Maria zei tot de engel: 
  Hoe zal dit zo zijn, 
  omdat ik geen man beken? 
35 De engel antwoordde haar: 
  Heilige geest zal jou overkomen, 
  kracht van de hoogste jou overschaduwen. 
  Daarom zal het heilig verwekte 
  zoon van God genoemd worden. 
36  Zie, jouw verwante Elisabet, 
  ook zij werd in haar ouderdom zwanger van een zoon; 
  het is (al) de zesde maand 
  voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. 
37  Want geen aanzegging vanwege God zal machteloos zijn. 
38 Maria zei: 
  Zie de dienstbare van de Heer; 
  laat aan mij gebeuren naar jouw aanzegging. 
 De engel ging van haar weg. 
 
Acclamatie: Lied 433: 5 ‘Lof zij God in ’t hemelrijk’ 
  
Overweging met aansluitend muziek 
 



 

 

Lied 443 ‘De engel Gabriël komt aangesneld’ 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
“Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze 
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van 
de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.”  
 
Mededelingen en collectedoelen 

• De diaconale collecte is voor het Wereldhuis. Draag bij via NL19 INGB 
0004586420 t.n.v. Diaconie Oranjekerk ‘collecte dd 4 december 2022’.  

• De kerkelijke collecte is voor de wijkdiaconie. Draag bij via NL02 INGB 
0004881800 t.n.v. Protestantse Kerk Amsterdam o.v.v. ‘Oranjekerk collecte dd 4 
december 2022’.   

Geven kan ook via de Givt-app. (de QR-code werkt alleen met de Givt-app) 
 
(staande) Slotlied: Lied 439 ‘Verwacht de komst des Heren’ 
 
Uitzending en zegen met gezongen Amen 
 

www.oranjekerkamsterdam.nl  

• Je bent welkom voor koffie en thee in de inloopruimte.  

• Bij de uitgang staan mandjes voor de collectedoelen. Het oranje offerblok is bestemd voor 
onkosten van de Oranjekerk zoals de koffie.  

• Amnesty is na de dienst aanwezig in de inloopruimte. Amnesty komt ieder jaar rond 10 december 
tijdens Write for Rights in actie voor mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege 
hun werk, mening of om wie ze zijn. Op zaterdag 10 december kun je van 12:00 - 16:00 uur in Het 
Plein van Siena, Rijnstraat 109 brieven schrijven of pakketjes afhalen om thuis te schrijven. Je kunt 
ook via www.amnesty.nl/write-for-rights een gratis thuisschrijfpakker bestellen. 

• Zondag 11 december 10.00 uur kerkdienst met Ds. Wielie Elhorst; 3de advent en Heilig Avondmaal. 

• Op dinsdag 27 december a.s. ontvangen Mykhailo Salyuk en Artem Broian een zegen over hun 
relatie. Om 11.30 uur wordt hun huwelijk gesloten in het stadhuis en om 14.30 uur vindt de 
huwelijksdienst plaats in de Oranjekerk. Mykhailo en Artem zijn vluchtelingen uit Oekraïne. Ze 
hebben aangegeven dat ze het erg op prijs stellen als er ook gemeenteleden aanwezig zijn in de 
dienst. Voorganger in de dienst is ds. Wielie Elhorst. De voertaal is Engels. 

• Ds. Wielie Elhorst is met vakantie van 1-7 december en van 28 december-7 januari a.s. 
 

 

http://www.amnesty.nl/write-for-rights

