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www.pgeben-haezer.nl 
 

  

 

Klazienaveen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2398-Eben-Haezer 

 
Voorganger: ds. Klaassens, namens de kerkenraad zijn aanwezig: Joop de Wolde, Sytha Schoe en  

Pipy Maarsingh, organist: Gea Fictorie, lector: Sytha Schoe, technische ondersteuning: Henk Wijnbergen. 

 
Orgelmuziek vooraf 

 

Welkom en mededelingen, ontsteken van de eer-

ste kaars 

 

Staande zingen: NLB 1005: 1,2,4 

 

Votum en groet 

v. de Heer is met u 

g. ook met u is de Heer! 

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. hoog als de hemel is Zijn liefde 

g. tot in de wolken reikt Zijn trouw. 

v. Bij God is de Bron van het leven 

g. door Zijn Licht zien wij licht 

v. Heer hoor ons gebed 

g. laat ons geroep tot U komen. 

v. vergeef ons al wat wij misdeden 

g. en laat ons weer in vrede leven. Amen. 

(gemeente gaat zitten) 

 

Liturgische schikking van de eerste Advent 

“Jong is zij, mooi in paarse rouw, aan de ko-

ninklijke tafel” 

 

Zingen: Ev. Lb 99: 1,6,7 “Op aarde plant het 

kwaad zich voort:  

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Schriftlezingen:  

2 Samuël 11:1-9; 14 en 15, 26-27,  

2 Samuël 12:18, 24 en 25 

Mattheüs 1: vers 1 en 6 

 

Zingen: Psalm 25: 1,2 

 

Schriftlezing: Spreuken 31:1-9 

Zingen: NLB 433: 1,5 “Kom tot ons” 

 

Overdenking 

 

Zingen: “Wij mensen blijven dromen”  

1.Wij mensen blijven dromen dromen 

en vergezichten zien, 

een nieuwe aarde die gaat komen 

te vinden al misschien. 

Wij dromen van de mensenrechten 

die ieder mens dan heeft, 

niet langer tegen onrecht vechten, 

daar 't recht van liefde leeft. 

2. Verdwenen zijn de dictaturen, 

gevangenschap en pijn, 

verbanning en verdriet verduren, 

God zelf zal bij ons zijn. 

Wie in die dromen durft geloven 

voelt zelf verandering, 

vertwijfeling en wanhoop doven 

in blijde aarzeling. 

3. En licht en sterk, vol zachte krachten 

die onverzet'lijk zijn, 

bevechten wij de kwade machten 

die niet te tellen zijn. 

Waar mensen putten uit de bronnen 

van droom als werk'lijkheid, 

daar is Gods toekomst al begonnen 

in onze levenstijd 

Dankgebed en voorbeden, Onze Vader 

 

Slotlied: NLB 441: 1,3,5 “Hoe zal ik U ontvangen” 

 

Zegen 

Collecten: 1e ZWO, 2e kerk, 3e onderhoud gebouwen 

Na de dienst is er koffiedrinken, iedereen van harte welkom 

Zondag 
27 november 
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Pastoraat 

Graag willen we iedereen bedanken voor de warme belangstelling, kaarten en berichten van 

voor en na mijn operatie.  

Douwe en Marion Doornbos. 

 

Bloemen 

De bloemen zijn als groet van de gemeente gegaan naar Elze Velzing, Noorderkeerkring en 

Lucy Griemink, Jhr. de Jongestraat 8. 

 

Kerstviering 

Voor alle belangstellenden uit Klazienaveen en Zwartemeer. 

14 december vindt de kerstviering plaats in het jeugdgebouw van de Eben-Haëzerkerk. 

We beginnen om 17.00 uur met de broodmaaltijd en om 18.30 uur start de viering. 

Deze wordt door de ouderencommissie verzorgd, met medewerking van Cantabilee. 

De inloop is vanaf 16.30 uur. 

U bent van harte uitgenodigd voor beide, maar u kunt ook voor 1 van beide komen. 

Met een groet van de ouderencommissie. 

 

Inzameling Oekraïne 

Denkt u aan de inzameling voor Oekraïne op 8 december van 18.00 uur tot 19.00 uur bij de 

Henricuskerk aan de Stellingstraat. 

Wat er zoal nodig is staat in kerknieuws! Daarna zorgt de commissie er voor dat het zo 

snel mogelijk op transport gaat naar de Oekraïne. 

 

Kliederkerk 

Zondag a.s. is er weer kliederkerk in Nieuw Amsterdam van 10.00 uur tot 11.30 uur. De 

dienst is in de Noorderkerk. 

 

Gemeentemorgen 

Zondag 4 december is er na de kerkdienst weer een gemeentemorgen. Dan praten wij u 

weer bij over de ontwikkelingen van de fusie en kerken met vaart. 

Namens de kerkenraad, Dinie de Jong Beuker 
 

Bijbels dagboek 2023 
Wanneer u weer een dagboekje wilt ontvangen, kunt u dit voor 1 december aan mij doorge-

ven. Het boekje wordt bij u langs gebracht. 

Martha Velzing 0591 393060 of velzing@bart.nl 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

Zing het prachtige lied 'Witter dan sneeuw' mee, uitgevoerd door Chr. Koor Jigdaljahu! 
KLIK HIER 

 
 

 

Kopij kerkgroet uiterlijk donderdag 20.00 uur inleveren bij B. Fictorie: b.fictorie@ziggo.nl 
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