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ZONDAGSBRIEF 25 DECEMBER 2022  KERST
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Het is Kerst! Jezus is geboren! Gefeliciteerd!!
Tijd om de ouders te gaan feliciteren. Wat is er
Jozef en Maria een mooi kindje geboren, met
een beloftevolle naam: dat God redt! Maar
wacht even: daar is iets mee. Jezus komt voort
uit zijn moeder én vader, maar hij staat er ook
los van. Er is niks ‘gebeurt’ tussen Maria en
Jozef. Deze geboorte is niet iets dat uit mensen
voortkomt, zou je kunnen zeggen. Maar hoe
zit dat dan? Als afsluiting van onze gang door
de familiegeschiedenis van Jozef kijken we
naar wat zij eigenlijk hadden in te brengen, en
wat dan de zin is van die hele
familiegeschiedenis. Het was toch zo
belangrijk dat die vier vrouwen in Jozefs
familiegeschiedenis de mannen op het rechte
spoor hielden of daar in ieder geval bij
betrokken waren. Alle reden om op
kraambezoek te gaan. Niet omdat ze iets
hebben uit te leggen, maar omdat wij iets
hebben om ons aan te verwonderen!

Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Jos Dekkers
m.m.v. koor Chaverim uit Raamsdonksveer
o.l.v. Wim van Kuik
Ouderling: Willie Verhoef
Diaken: Kees Rijksen
Lector: Jan Korver
Voorbeden: Willie Verhoef

Vooraf (9.20u)

Samenzang: ‘Nu zijt wellekome’ (lied 476:
1,3,4)

Koor: Little Drummer boy

Samenzang: ‘Er is een roos ontloken’(lied 473:
1,2,3)

Welkom en mededelingen

Bloemschikking

1e Kerstdag: Lucas 2:7
En ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en
legde Hem in een voederbak, omdat er voor
hen geen plaats was in het gastenverblijf.

God in ons
Maria, de moeder van Jezus
Niet alleen in Jezus, verre voorgeslachten
rommelt het, ook rond zijn eigen geboorte.
Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en
niet van haar verloofde. Maar in plaats van het
inrichten van een koninklijke kinderkamer,
moet ze met haar bolronde buik 140 kilometer
afleggen van Nazaret naar Betlehem, waar ze
in een stal terecht komt. In die ontredderde
situatie bevalt ze van haar eerste kind, zonder
hulp of kraambezoek van haar naaste familie.
Ze hoort nog het bericht van de engel dat de
zoon van God in haar leven zou komen. Die
blijde boodschap belandt, van haar verstand in
haar hart, raakt haar hele leven. zo wordt zij
ons tot voorbeeld.
En ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene, ze wikkelde Hem in doeken en
legde Hem in een voederbak, omdat er voor
hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Het tafelkleed is klaar! De tafel is gedekt.
Er staan kaarsen, lampjes en daartussen witte
vruchten, bessen, bloemen, uitlopende
bolletjes en groen om het feestelijke van Kerst
te onderstrepen.

Stralend licht,
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht .
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Kerstkaars

Samenzang: ‘Komt allen tezamen’ (lied 477:
1,2,4)

Stil gebed, bemoediging en groet :

Onze hulp verwachten wij van God
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
(allen) en het werk van zijn handen nooit
loslaat.

Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede,
van God onze Vader, van Jezus Christus onze
Heer,
door de heilige Geest, die ons aanvuurt in
geloof, hoop en liefde.
(allen) Amen

Klein Gloria: ‘Ere zij de Vader en de Zoon’
(lied 195)

Koor: ‘Kom vier het feest met mij’

Gebed om ontferming (Kyrië)

Loflied (Gloria): ‘Eer zij God in onze dagen’
(lied 487: 1,2)

Koor: ‘Grace on grace’

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Afsluiting van het project

Eerste kerstdag zondag 25 december

Thema: Levenslicht

Projectlied

Bijbellezing: Mattheüs 1: 18-25

Samenzang: ‘We staan aan de kribbe’ (lied
503: 1,2,4)

Koor: ‘One thousand candles / Miljoenen
sterren’

Overweging

Koor: ‘Adoration’

Samenzang: ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’
(lied 489: 1,2,3)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, steeds
na ‘zo bidden wij u allen tezamen’ afgesloten
met:

Onze Vader – samen in de kerk en thuis

Collecten, koor: ‘When love was born’

Slotlied: Ere zij God

Wegzending en zegen
Beantwoord: Ja amen ja Halleluja

Koor: ‘I heard the bells on Christmas day’

Orgelspel
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Collecten: 1-Kinderen in de knel
2-Kerk

KERST collecte KINDEREN IN DE KNEL (eerste
collecte)

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis
Griekenland weten te bereiken krijgen niet het
welkom waar ze op hoopten. Ze worden
ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld
aan kou en honger. Maar erger nog is het
uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich
inzetten voor de vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Op Lesbos geeft onze
partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen
direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de
benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren
zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en
kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van
onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de
opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er
taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en
hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt
kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en
onderdak. 

Met de opbrengst van de KERST collecte steunt
Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in
Griekenland andere Kinderen in de Knel projecten.
Helpt u mee? 

U kunt uw gave ook overmaken op het
ibannummer van de ZWO
NL16RABO0373709242 met vermelding van
Kinderen in de knel

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen
Kerk.

Beste gemeenteleden,

 
We willen u en jou graag uitnodigen op een
extra gemeenteavond op dinsdag 17 januari
om 20.00u in onze kerk.
Onze situatie bekijkend, vinden wij als
kerkenraad dat we een aantal zaken met u en
jou als gemeente willen delen. Ook onze kerk
komt niet uit onder hoge energieprijzen en de
inflatie. We zijn genoodzaakt om de financiële
zaken goed onder de loep te nemen en een
aantal besluiten te nemen.
Kijkend naar het toekomsttraject dat we als
gemeente in willen gaan, hebben we iedereen
nodig en daarbij vinden wij een stuk
communicatie heel belangrijk.
We hopen dat we u en jou zien op de gemeente
vergadering, wees betrokken en denk mee.
 
Groeten vanuit de kerkenraad,
Brenda Kerkdijk

Beste gemeenteleden,
 
Vanaf januari gaan we de 3e collectezak weer
inbrengen met als doel de verhoogde lasten in
met name de energiekosten, om te zetten in
baten vanuit een bijdrage van u en jou.
We noemen deze extra collecte ‘steuncollecte
kerk’ en zal wekelijks als 3e collectezak
voorbijkomen. We hopen dat u een steentje wilt
bijdragen en de zak wilt vullen om er warmpjes
bij te blijven zitten.
 
Bedankt namens kerkenraad.

Berichten voor de gemeente
Op 18 december gingen de bloemen als groet en ter
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bemoediging naar mw. J. Rozenbrand-Donkersloot.
Zij verblijft nu in het ziekenhuis.

Mw. F.M. van der Spek-de Haan mocht op 23
december naar huis.

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
VVB
Denkt u nog aan uw VVB betaling voor 2022 of
een belastingvoordeel als u
2023 nog dit jaar betaalt?
Maak uw bijdrage over op bankrekening
NL67 RABO 0373 7346 11 t.n.v. Gereformeerde
Kerk Sprang-Capelle.
Uw toezegging voor 2023 kunt u mailen
naar penningmeester@pkndebrug.nl 
o.v.v. uw naam en  “Mijn VVB toezegging 2023
bedraagt €....”
Wij wensen u Fijne Kerstdagen.

Erwin Korver, boekhouder
Johan de Bont, penningmeester
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