
 
 
 
 

E R E D I E N S T 
 

5 december 2021 

zondag ’2e in de Advent’ 
‘Populus Sion’ 

‘Volk van Sion, ziet! De heer zal komen...’  
Psalm 80: 2 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

2e ADVENT 

 
 
 
 



liturgische bloemschikking 
2e Advent 

 
Lukas 3: 1- 6 

 

Johannes laat er geen gras over groeien  
hij komt met een boodschap die aan duidelijkheid niets te wensen 

overlaat het zal bij de toehoorders daar rond de Jordaan ongetwijfeld  tot 
een gefronste wenkbrauw hebben geleid, laat je dopen en kom tot 

inkeer  
want zo worden je zonden vergeven, niet echt een boodschap 

waar je tegenwoordig de straat mee op durft te gaan 
maar Johannes zegt het niet zomaar: er moet wat in orde worden 

gemaakt of zoals Lucas schrijft: de hobbels in de weg moeten geëffend 
worden woorden van de profeet Jesaja die ook vandaag nog niet hun 

kracht hebben verloren; ruim op wat in de weg staat  
om in navolging van de Heer te leven 

 
‘Jezus, U bent het licht in ons leven 

laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt 
Jezus, U bent het licht in ons leven 

open mij voor uw liefde, o Heer’ 
Taizé 

 
schikking 

 

het verhaal vertelt over de taak van Johannes 
het dopen van mensen 

het dopen van Jezus 
de opkomende zon is iets groter geworden 

er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer 
voor de schikking plaatsen we een glazen schaal met water waarin een 

jakobsschelp drijft met daarin een brandend waxinelichtje 
dopen met het licht! 

 
 
 
 
 

 

 
Sint-Catharijnekerk 
____________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Harry Doornbos  (Oostvoorne) 

ouderling   Jacqueline Groenewegen  
organist    Jan Meuleman 
lector    Janneke Schoemaker    



 

VOORBEREIDING 
 
- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

        ‘Nun komm, der Heiden Heiland...’ 
          BWV 659 

 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek   Arie J. Keijzer 
        *1932 

        ‘O God van Jozef, leid ons verder...’ 
         Psalm 80 

de Psalm van de zondag 
 
 

- stilte 
 

- lied  80  1              (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  . . . . . 
a  Amen. 
 

- lied   80  7              
(wij gaan zitten) 

- ontsteken van de tweede Adventkaars 
 

- smeekgebed  
- kyrië 

v Heer, ontferm U       a Heer, ontferm U 
v Christus, ontferm U               a  Christus, ontferm U 
v Heer, ontferm U over ons     a Heer, ontferm U over ons 

 
 

 
 

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, lied 680    1, 2, 3, 4 
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- moment met de kinderen 
- kinderlied 464: 3, 4 
 

- lezing Jesaja 11: 1 - 10 
- lied  85  3, 4   

 

- lezing Lucas 1: 26 - 38 
- orgelmuziek   Ben Fey 

        *1937 

        ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen...’ 
         lied 442 

 

- het WOORD verwoord 
 

- lied  442  
 

 
DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- gaven 
 

      

de kerkelijke inzameling kunt u overmaken op 

NL35 INGB 0004 3205 46 
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle 

 

 
 

vandaag is de diaconale KiA inzameling voor de weeskinderen in 
Rwanda. Sinds de genocide in 1994 is er een opvangcentrum voor 

kinderen met HIV en geen thuis hebben. . ! 
uw gave kunt u overmaken op NL32 RABO 0365 4804 44 

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle 
o.v.v. Rwanda 

(zie ook het Kerkblad, pagina 5 of www.kerkinactie.nl/Rwanda) 
 

 

- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
. onze Vader 

 

AFSLUITING 
 

- lied  444                   (wij gaan staan) 
 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen     (gezongen) 
 

- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

        ‘Nun komm, der Heiden Heiland...’ 
          BWV 599 
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aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling  

voor 3 bestemmingen: Kerk, Diaconie en Onderhoud, 
in het OFFERBLOK 

 

 
 
 

MEDEDELINGEN 

 

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! 
 

* 
de Crea-doe-club komt maandag 6 december voor het laatst in 2021 bijeen 

maar op maandag 10 januari 2022 gaan zij vrolijk voort 
met hun creatieve werk t.g.v. van onze mooie kerk! 

 

* 
‘Het Gesprek’ op 8 december in De Sjoel 

gaat, door omstandigheden en de Covid 19, niet door! 
 

* 
de Vespers van zondag 12 december begint 

niet om 17.00 uur maar om 16.00 uur !! 
 

 
 

AGENDA week 49 

     

ma  06  dec 13.30  Crea-doe-middag     De Sjoel 
 

zo   12  dec 10.00  Eredienst, 3e Advent    Sint-Catharijnekerk 
            ds. EIBERT KOK 

          mét kindernevendienst 
 

       16.00  Vespers         Sint-Catharijnekerk 
 

za  18  dec 15.00  Advent bijeenkomst        
             Boerderij ‘Op Aarde’    Sleepseweg 9   
________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

    fam. Boogaard      aan de Alexander Verhuellstraat   
   dhr. Bloemhof     aan de Van Almondeweg  
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http://www.protestantsegemeentebrielle.nl/

