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Orde van dienst voor de Protestantse Gemeente te Kollum 

Zondag 4 december 2022 

Tweede zondag van advent 

Aanvang: 9.30 uur 

 

Beamer: Jan de Vries 

Video: Auke de Jong 

Koster: Luut de Boer 

Organist: Jan Kroeske 

Kindernevendienst: Annet Dijkstra en Rianne van der Weit 

Oppas: Aukje Nicolai 

Ouderling: Teun van der Weg 

Diaken: Jan Andries Hummel 

Voorganger: ds. Ellen Peersmann 

 

9.00-9.25 uur: muziek  

 

9.25 uur:  lied door gemeentelid aangevraagd 

 

Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte 

 

Aanvangslied: Psalm 72 vers 1 en 4 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ 

 

Groet en bemoediging 

 

Openingsgebed 

 

Aansteken van de tweede adventskaars door… 

 

Woorden bij de kaars door ………… 

 

Uitleg bij de liturgische bloemschikking door …………. 

 

Zingen: Lied 461 vers 1,2 en 3 ‘Wij wachten op de koning’ 
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Eerste lezing:  Jesaja 11:1-10  

 

Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine, nieuwe tak kan groeien, zo 

zal uit de oude familie van David een nieuwe koning komen. De geest van 

God zal in hem zijn. 

Die koning zal wijs zijn en verstandig, hij zal sterk zijn en machtig. 

Hij weet wat God van hem wil en hij heeft eerbied voor de Heer. 

Die koning is een goede rechter. Hij luistert goed naar iedereen 

voordat hij een oordeel geeft. Hij oordeelt eerlijk over zwakke mensen en 

arme mensen behandelt hij goed. 

Die koning straft mensen streng voor hun fouten, met zijn woorden doodt hij 

mensen die kwaad doen. Die koning is altijd rechtvaardig, hij is eerlijk en 

trouw. 

Als die koning komt, zal er vrede zijn. Een wolf speelt met een lammetje, en 

een panter ligt naast een bokje. Een kalf eet samen met een leeuw en een 

klein kind past op beide dieren. Een koe en een beer lopen in één wei, en hun 

jongen liggen bij elkaar. Een leeuw eet gras, net als een koe. En een zuigeling 

speelt zonder angst bij het nest van een gevaarlijke slang.  

Als die koning komt, doet niemand meer kwaad. Geen mens doet kwaad op 

de heilige berg van de Heer. Want de aarde is vol met mensen die de Heer 

kennen, zoals de zee overal gevuld is met water. 

De nieuwe koning zal een voorbeeld zijn. Alle volken zullen naar hem toe 

gaan, iedereen zal bij hem komen. De stad waar hij woont, zal schitterend 

zijn. 

 

Kinderen komen naar voren 

 

Zingen: Adventslied van de kindernevendienst ‘De toekomst van vrede en 

licht’ vers 1 en 2  

 

De kinderen gaan naar hun eigen ruimte   

 

Tweede lezing: Matteüs 3:1-11 

 

In die tijd kwam Johannes de Doper naar de woestijn van Judea. Daar zei hij 

tegen de mensen: ‘Dit is het moment om je leven te veranderen. Want Gods 

nieuwe wereld is dichtbij.’  



3 

 

Over Johannes heeft de profeet Jesaja gezegd: «Hij roept in de woestijn: Opzij 

voor de Heer! Maak de weg klaar voor de Heer!» 

Johannes liep in een jas van kameelhaar, en hij had een leren riem om. Hij 

leefde van sprinkhanen en honing. 

Alle mensen uit Jeruzalem, uit Judea en uit het gebied van de Jordaan 

kwamen naar hem toe. Ze zeiden: ‘We hebben spijt van alles wat we verkeerd 

gedaan hebben.’ En Johannes doopte hen in de rivier de Jordaan. 

Er kwamen ook veel farizeeën en sadduceeën naar Johannes om gedoopt te 

worden. Toen Johannes hen zag, zei hij: ‘Stelletje slangen! Jullie denken dat 

je slim genoeg bent om te ontsnappen aan Gods straf. Jullie zeggen: ‘We 

horen toch bij het volk van Abraham?’ Maar luister naar mijn woorden: God 

kan van de stenen die hier liggen een nieuw volk van Abraham maken. Laat 

eerst maar eens zien dat jullie je leven echt willen veranderen! Jullie moeten 

goede dingen doen. Dan zullen jullie lijken op een boom met goede 

vruchten. Want God zal alle bomen zonder goede vruchten omhakken en in 

het vuur gooien. De bijl ligt al klaar.’ 

Johannes zei tegen de mensen: ‘Ik doop jullie met water. Dat laat zien dat 

jullie je leven willen veranderen. Maar na mij komt iemand die veel machtiger 

is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken. Hij 

zal jullie dopen met het vuur van de heilige Geest. 

Zingen: Lied 433 vers 1, 3 en 5 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ 

 

Verkondiging 

 

Meditatief muzikaal moment op het orgel 

 

Zingen: Lied 441 vers 1, 3 en 5 ‘Hoe zal ik U ontvangen?’ 

 

De kinderen van de kindernevendienst komen weer in de kerk  

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Collecte 

Tijdens de collecte halen de ouders hun kinderen op uit het oppaslokaal, 

zodat ook deze kinderen de zegen meekrijgen 

 

Slotlied: Lied 442 vers 1 en 2 ‘Op U mijn heiland..’ 
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Wegzending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


