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Tweede zondag van Advent 

Bloemschikking 
Aan tafel!  
Plek voor iedereen. 
 
De lezingen in deze adventstijd zijn net als de 
adventskalender verbonden aan het jaarthema 
2022-2023 van de Protestantse kerk. Tijdens advent 
krijgt het jaarthema het accent van Gods 
nabijheid: Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn 
nabijheid. er is plek voor iedereen, God komt 
iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd 
weten in Gods nabijheid - niemand uitgezonderd. 
In de bloemschikking is gekozen voor een tafel als 
uitgangspunt. De tafel waaraan iedereen genodigd 
wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met 
alle ups en downs en waar God aanwezig is. 
Tijdens de advents-zondagen gaat het over vier 
vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn van 
Jezus. Zij zijn de dragers van de tafel. De tafel is 
vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in 
de tempel. 

 
2e Advent: Ruth 4:15  
Je schoondochter, die je meer liefheeft dan 
duizend zonen, heeft hem gebaard. 
 
Geloof in Gods liefde 
Ruth, de buitenstaander 
Over buitenstaanders zijn we meestal politiek 
correct, maar misschien wens je jezelf of je 
kind in je hart liever iemand uit je eigen groep 
toe. Stuurde Naomi daarom haar 
schoondochters aan de grens terug naar hun 
eigen land? Maar Ruth gaat tegen Naomi in: ze 

begint over haar geloof in die bijzondere God 
van Israël. Dat geloof zit diep. Ze gaat ervoor. 
Dan blijkt ze zelfs met haar liefde meer waard 
dan duizend zonen. Zo geeft God Ruth een 
plek in zijn familie. Met het oog op Jezus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de schikking zien we korenaren, symbool 
dat Ruth terecht komt in het broodhuis, 
Bethlehem. Het groen van de pijnboom staat 
symbool voor het verdriet van Ruth en Naomi.  
 
Orgelspel 
Binnenkomst kerkenraad 
Stilte 

INTREDE 

Welkom en mededelingen namens de 
kerkenraad.  
Ouderling Matty Zoutewelle legt de 
bloemschikking van de zondag uit.  
 
Lied  Psalm 75, 1 en 2 ( U alleen,   
      U loven wij) 
Stil gebed 
Bemoediging  Onze hulp is in de naam 
van de HEERE die hemel en aarde gemaakt 
heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en het 
werk van zijn handen niet loslaat. 
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Groet   Genade zij u en vrede, van 
God, onze Vader, en van de Heere Jezus 
Christus en van de Heilige Geest. Amen. 
 
Lied   Gezang 441, 1 (Hoe zal ik   
                                   U ontvangen) 
 
Na de groet wordt door Floor Groenendaal 
een kaars aangestoken met een gedichtje 
erbij. Gedichtje door de ouder. 
 

Adventsproject Levenslicht 
Thema: Waar kom je vandaan? 
In de adventstijd lezen we over de 
‘voormoeders’ van Jezus. Vandaag gaat het 
over Ruth. Zij is een jonge vrouw uit het land 
Moab, die met haar schoonmoeder Naomi 
meegaat naar Bethlehem. Daar trouwt ze met 
Boaz. Ze krijgen een zoon die uiteindelijk de 
grootvader van koning David zal zijn. 
 

 
 
Aansteken kaarsje en tekst 
 
Gebed van verootmoediging en 
Genadeverkondiging 
Lied   Gezang 444, 1 en 2 (Nu  
    daagt het in het oosten) 
Lezing van de wet / leefregel 
Lied   Psalm 85, 3 (Bij wie U  
    vrezen is zijn heil geplant) 
  
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed om verlichting met de heilige Geest 
 
Adventsproject met bijdrage door de 
kinderen:  
Thema: ‘Waar kom je vandaan’ Bijbelgedeelte: 
Ruth 4: 13-17 / Leiding kindernevendienst: 
Petra Visser 
Na het gebed bij de opening van de Bijbel 
worden de kinderen uitgenodigd voor het 
Adventsproject. 

Kindermoment met kindernevendienstleiding: 
• Kinderen komen naar voren. 
• De kinderen gaan in de kerk op zoek 
naar een rolletje pepermunt. 
• Ondertussen gaat ‘levend standbeeld’ 
op de sokkel – vandaag Ruth 
• Leiding en kinderen houden een praatje 
met het levende standbeeld (als dat lukt 
natuurlijk) en staan stil bij de poster 
• Het projectlied wordt ingezet en bij 
tweede couplet gaan de kinderen naar de 
kindernevendienst 
 
Schriftlezing  Lucas 1, 5-7 en 18-24  
     (Zacharias en Elisabeth) 
Lied   Gezang 158a, 1 en 3 (God  
    zij geloofd uit alle macht) 
Schriftlezing  Lucas 2, 25-32 (Simeon en  
    Hanna) 
Lied   Gezang 159a, 1 en 2 (Nu is  
    het woord gezegd) 
Verkondiging: thema: “De senioren van 

het Kerstfeest” 
Lied Gezang 482, 1 en 3 (Er is 

uit ’s werelds duistere 
wolken) 

  
GEBEDEN EN GAVEN / ZENDING EN 
ZEGEN 
 
Dankzegging en Voorbede /persoonlijk stil 
gebed / Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Bij terugkeer, net na de collecte, gaan de 
kinderen gelijk terug naar hun plaats 
 
Slotlied   Gezang 442, 1 en 2 (Op U,  
    mijn Heiland, blijf ik    
    hopen) 
 
Zegen   Gaat heen in vrede en  
   ontvangt de zegen van de Heer: 
De genade van de Heer Jezus Christus en de 
liefde van God, en de gemeenschap van de 
Heilige Geest zij met u allen.  
Amen. 
Beantwoord: Ja amen ja Halleluja 
 
De psalmen en gezangen zijn uit het Liedboek 
2013. De lezingen zijn uit de NBV. 
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Collecten: 1-KIA-Jongeren 
   2-Alg. onderhoud 
 

Collecte tweede Advent: Creëren van banen 
voor jongeren. 

Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren 
hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. 
Velen zijn terechtgekomen in de buurlanden 
Libanon, Jordanië en Irak en leven er in extreme 
armoede. Zo goed en zo kwaad als het kan, 
proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat 
is lastig. Door de zware economische crisis is er 
nauwelijks werk. Kerk in Actie ondersteunt 
Syrische vluchtelingen en arme lokale families met 
een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar 
personeel, of met het opzetten van een eigen 
bedrijf. In Libanon is een trainingsprogramma 
opgezet voor Syrische vluchtelingen om te gaan 
werken in de thuiszorg en basisgezondheidszorg. 
In Jordanië krijgen vluchtelingen met trainingen 
en een lening de kans een nieuwe start te maken 
als ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen 
worden geholpen, maar ook de lokale inwoners die 
in armoede leven. 
Met Uw bijdrage aan deze collecte steun U het 
werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen 
om in hun eigen inkomen te voorzien. Van harte 
aanbevolen. 

U kunt uw gave ook overmaken op het 
ibannummer van de ZWO: 
NL16RABO0373709242 met vermelding van 
Syrische jongeren in Libanon. 

De tweede collecte van deze zondag is bestemd 
voor: Algemeen onderhoud 

 

 

 

Berichten voor de gemeente 

Op 27 november gingen de bloemen als groet en 
felicitatie naar Cees en Miny van Peer-Vos. Zij zijn 
mochten op 28 november vieren dat ze 60 jaar 
getrouwd waren. Zij zijn daar dankbaar voor. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 36422405) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: telefonisch 
06 83446753; e-mail dsgvanderlinden@gmail.com 

Henk Hoogendoorn 
 

 
Uitnodiging kerstviering senioren 
met medewerking van ds. Bert van der Linden 
 

 
U bent van harte welkom op: 
vrijdag 16 december 2022  
van  14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur  
 in kerk ‘De Brug te Sprang-Capelle 
Opgeven kan tot en met 10 december bij: 
Jenny Verhagen (06-44574139) of op de lijsten 
die in de hal van de kerk liggen. 
U komt toch ook? 
(Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen 
komen, dan kunt u dit ook doorgeven) 
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Beste gemeenteleden. 
 
U heeft bij Kontakt een groene bestellijst gekregen 
voor de kerstmarkt. Hierop mag u een kerststuk of 
lekker eten bestellen. 
Op 9 december kunt u dan uw bestelling op 
komen halen. U kunt koffie of thee met gebak 
komen gebruiken. Of liever een advocaatje of een 
glühwijntje? Het kan allemaal. 
Onder het genot van het lekkers klinken er 
liederen van de Golfbrekers, en maken wij intussen 
uw bestelling klaar. 
Bedankt vast,  De activiteitencommissie 

 
 

 

 
 
Adventvespers in kerk De Brug 
 
Zondag 4 december heeft de adventsvesper het 
thema: Zie mij aan, want door Jezus zie je de ander 
Er zijn nogal wat mensen die een scheve schaats 

hebben gereden. Bijvoorbeeld een jongere die aan 

de drugs was en daarna ging dealen. Daardoor 

raakten ook anderen verslaafd. Je zou op die 

manier een kind kwijt raken. Hoe kun je als 

drugsdealer weer op het ‘rechte pad’ komen? En 

zijn wij, ‘oppassende burgers’, bereid zo iemand te 

accepteren.  

Op welke wijze willen wij ons voorbereiden in 

deze adventstijd? 

Daar denken in deze adventsviering over na. 

Plaats: kerk De Brug en tijd: 17.00 uur. 

Voorgangers: Huub van der Linden en Jan de 

Gruijter 

 


