
 
 

E R E D I E N S T 
 

28 november 2021 

zondag ’1e in de Advent’ 
‘Levavi’ ‘tot U richt ik mijn ziel..’  

Psalm 25: 1-4 

 

 
 
 
 

DIENST van SCHRIFT en TAFEL 
 
 
 
 



 
 
 

liturgische bloemschikking 
1e Advent 

 
Kom tot ons de wereld wacht'  

Heiland, kom in onze nacht'  
licht dat in de nacht begint'  
kind van God, Maria's kind'  

 

'in een ander licht'  
is het thema Advent en Kerst 2021  

 

met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het 
donker 

met zijn komst als kind naar onze aarde  
komt de toekomst ons tegemoet 

 

de vaste grond voor een goede afloop is door 
Jezus gelegd 

dat werpt een ander licht op ons leven 
in dat vertrouwen morgen we leven naar Kerst 

en latenzien dat we leven vanuit de hoop op een 
betere toekomst 

 
'God staat aan het begin  

en Hii komt aan het einde 
Ziin woord is van het ziinde  
oorsprong en doel en zin..’ 

 
de kleuren geel, bruin, rood en goud 

gedroogde grassen  
als stralen van de zon  

- Morgenlicht –  
vol verwachting 

 

 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
______________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger ds. Eibert Kok 
ouderling  Joke van der Lugt 
diaken   Willem Chr. Meyboom 
organist   Marco ‘t Hart  
lector   Bettie Bergwerff     



 

VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek  ‘Nun komm der heiden Heiland…’ 
 

- stilte 
 

- lied  25  1, 2             (wij gaan staan) 
 

- bemoediging en drempelgebed 
v  Onze hulp is de naam van de Heer, 
a  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
a  en niet laat varen de werken van zijn handen. 
v  . . . . . . . 
   zo bidden wij U in Jezus' naam. 
a    Amen.  
 

- lied   25  3               
(wij gaan zitten) 

 

- ontsteken van de eerste Adventskaars 
 

- gebed om ontferming  
- kyriëlied  463  1, 6, 7, 8 
 
 

DIENST van het WOORD 
 

- groet 
  v  De Heer zij met u, 
  g  ook met u zij de Heer.  
- gebed bij de opening van de Schrift 
 
- moment met de kinderen 
- kinderlied  464  1, 2 

 
- lezingen  . lied  331 
      . Lucas 1: 5 - 17 

. lied 331 

. Lucas 1:  18 - 25   
      . lied  331 
 

- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek  ‘Nun komm der heiden Heiland…’ 
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DIENST van de TAFEL 
 

- gaven 
    

 

vandaag is de diaconale KiA inzameling voor het Werelddiaconaat! 
Uw bijdrage is voor een duurzame en stabiele toekomst  
voor provincies van Kameroen in de Sahelwoestijn. 

uw gave kunt u overmaken op NL32 RABO 0365 4804 44 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle 

o.v.v. Kameroen 
(zie ook het Kerkblad, pagina 5 of www.kerkinactie.nl/Kameroen) 

 

 

- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 

 
- nodiging  
 

- tafelgebed  
   v . . . . 
   a onze Vader                  

 
- wij delen de ‘Vrede van Christus’ 
 

- instellingswoorden 
- lied  385 
 

- delen van brood en wijn - 
 

- dankgebed 
- lied  462                  (wij gaan staan) 
 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
                        

- orgelmuziek  ‘Nun komm der heiden Heiland…’ 
 
 

         

aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling  

voor 2 bestemmingen: Werelddiaconaat en Onderhoud, 
in het OFFERBLOK 
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MEDEDELING 

 

de Crea-doe-club maakt dit jaar wederom prachtige KERSTKRANSEN 
wanneer u een krans t.b.v. onze kerk wilt bestellen kan dit op een intekenlijst 

aan de tafel bij de ingang van de kerk! 
 

 
 
 
 

AGENDA week 48 

     

ma  29  nov 13.30  Crea-doe-middag      De Sjoel 
 

        20.00  ‘Een Goed Gesprek’     De Sjoel 
          een discussieavond 
               (tussen 20 en 60 jaar) 
          thema, bespreking van het boek 
          ‘Rebible’ van Inez van Oord. 
 

do   02  dec 20.00  ‘Alles wat Ademt’      Sint-Catharijnekerk 
 

zo   05  dec 10.00  Eredienst         Sint-Catharijnekerk 
            ds. HARRY DOORNBOS (Oostvoorne) 

          kindernevendienst 
 

ma  06  dec 13.30  Crea-doe-middag      De Sjoel 
________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 
 
 
 
 

 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

    mevr. Van Loon - Roozeboom     aan de  Ommeloop   
   dhr. Versluis           aan de Plantageweg  
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