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liturgische schikking 

 
Advent en Kerst 

de lezingen in de adventstijd zijn verbonden 
met het jaarthema 2022 – 2023 van de Protestantse Kerk 

‘Aan Tafel !‘  
De tafel is de basisgedachte  

de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen  
het leven kan vieren met alle ups en downs  

en waar God aanwezig is 
In de lezingen op de adventszondagen gaat het over 4 vrouwen die 

verbonden zijn met de levenslijn in de Geschiedenis van Jezus Zij zijn 
(mede) dragers aan de tafel. Per zondag gaat het over één van deze 

vrouwen, één van deze dragers  
de tafel is vierkant 

een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel 
 

Kerst 
 

Maria bracht een zoon ter wereld 
haar eerstgeborene 

wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak  
omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf 

(Lucas 2 : 7) 
 

God in ons 
Maria, moeder van Jezus 

 

het tafelkleed is klaar 
er staan vijf hoge kaarsen op het tafelkleed 

aangevuld met talloze lampjes 
tussen de lampjes zijn witte orchideeën en uitlopende kleine bolletjes 

geplaatst om het feestelijke van Kerst te onderstrepen 
 



VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek 
 

- welkom 
 

- stilte 
 

- lied  477  1, 3 

 

- 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   477  4, 5              
    
- aansteken van de Kerstkaars 
- gedicht 
 

- gebed om ontferming  
 

- loflied ‘Ere zij God…’  
Ere zij God, 
ere zij God, 
in den hoge, 
in den hoge,  

in den ho - ge. 
Vrede op aarde, 
vrede op aarde, 

bij de mensen van zijn wel - beha - gen. 
Ere zij God in den hoge, 
ere zij God in den hoge. 

Vrede op aar - de, 
vrede op aar - de, 
vrede op aarde, 

vrede op aar - de, 
bij de mensen,  

de mensen een welbehagen, 
bij de mensen, 
bij de mensen 

van zijn behagen, 
bij de mensen 

van zijn behagen,  
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zijn welbeha - gen. 
Ere zij God, 
ere zij God, 
in den hoge,  

in den ho - ge. 
Vrede op aarde, 
vrede op aarde, 

bij de mensen van zijn wel - beha - gen. 
A - - - men. 

A - men. 

 
 
 
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 
- projectlied ‘ik zing van licht…’ 
  

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft.  
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 

 

Een jonge vrouw uit Nazareth 
wordt door de hemel opgemerkt. 
Maria krijgt een koningskind 
omdat Gods nieuwe tijd begint.   

 

- lezing Jeremia 23, 5 - 6 

- lied   489 
 

- lezing Mattheus 1, 18 - 25 

- lied  471 
 
- uitleg en verkondiging 
- orgel- en trombonemuziek  ‘Vanwaar zijt Gij gekomen…’ 
        

- lied  494 
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- inzameling van de gaven 
          

de kerkelijke inzameling kunt u overmaken op 

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

 

 
 

vandaag is de Diaconale inzameling voor Kinderen in de knel 
 

Stichting ‘de Vrolijkheid’ organiseert voor kinderen en jongeren in 
asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Zij hebben vaak 

indringende ervaringen achter de rug. Dans, theater, muziek, nieuwe 
media en beeldende kunst zijn het instrument om hun verhalen vorm 

te geven. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is 
jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak 

afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks 
leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. 

Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker. De 
Vrolijkheid - voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van 
Vrolijkheid - is een netwerk van professionele kunstenaars, 

regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen 
wekelijks meer dan honderd kunstprojecten op bijna dertig azc’s 

realiseren. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst 
zijn het instrument om verhalen vorm te geven. 

 

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

o.v.v. Kinderen in de knel 
 

 

- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
  acclamatie lied 368c 

   
. onze Vader 

 

- de kinderen komen terug 
- lied  481 
 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
 

- orgelmuziek 
 

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk 
 

5 



 
 
 

MEDEDELING 

 

Nieuwjaarswens 
  

op zondag 1 januari 2023 
zal er traditiegetrouw de nieuwjaarswens zijn 
vanaf 09.30 uur in de Zuidbeuk van de Kerk 

om 10.00 uur begint de Eredienst 

 

MEDEDELING 

 

NOODHULP  
EXTRA COLLECTE VOOR OEKRAÏNE 

 

op zondag 8 januari roept de Diaconie u op voor een 

Noodhulp Inzameling 
 

de nood onder de bevolking in Oekraïne  
is schrijnend en soms ook hulpeloos 

 

de Protestantse Kerk Nederland 
roept haar kerken op tot een extra inzameling voor deze nood! 

 

u kunt uw gaven voor de mensen in de Oekraïne ook overmaken op  

NL32 RABO 0365 4804 44 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle 

o.v.v. Oekraïne 
 

 

MEDEDELING 

 

de Crea-doe-club gaat op maandag 9 januari 2023 vrolijk voort 
met hun creatieve werk t.g.v. van onze mooie kerk! 

 

 

AGENDA week 52 

     

  zo  01  jan 09.30  Nieuwjaar wensen in de Zuidbeuk (met koffie) 
 

        10.00  1e Zondag na Kerst      Sint-Catharijnekerk 
          ds. EIBERT KOK 

            te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan deze Kerstdagen naar 
 

    mevrouw Ina van Veen - Appelmelk    aan de Akker 
      familie Schwartz              aan de Wielingen  
 

 
 
 

6 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.protestantsegemeentebrielle.nl/


 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

u allen 
 

goede  
 

Kerstdagen toegewenst 
 

 

* 
 

en moge de Eeuwige 
 

u in het jaar 2023 
 

zegenen en behoeden 
 

met zijn liefde,  
genade en trouw 

 


