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Kleur van de zondag: Paars 
 
Ochtenddienst: 2e advent 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. E. Dibbets- van der Roest 

Collecte: 1. Diaconie      2. Kerk 

Organist:            Maartje van der Kooij-den Haan 
 

Thema voor de 2e advent: 
God schept het licht 
 
Gebedspunt: 
Laten we bidden dat er opnieuw mensen bereid 
gevonden worden om in de kerkenraad te helpen. 
 
Vandaag zingen wij: 
JMA 12: 1, 2 
psalm 80: 1, 7 
Projectlied: Kijk maar naar mij 
lied 726: 6 God uit God, licht uit licht 
lied 885: Groot is uw trouw o Heer 
lied 444: 1, 4, 5 Nu daagt het 
 
JMA12 vers 1, 2 
Hier gaat het licht ons voor, 
het roept de hemel uit! 
Het wijst een vurig spoor, 
de weg, die Ieven luidt. 
 
Het daagt het donker uit, 
weerspreekt de bange nacht. 
Zijn stralen lichten toe 
dat ons een wonder wacht. 
 
1ste Schriftlezing: Genesis 1:1-5 (NBV) 
1In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
2De aarde was nog woest en doods, en duisternis 
lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde 
over het water. 
3God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 
4God zag dat het licht goed was, en hij scheidde 
het licht van de duisternis; 5het licht noemde hij 
dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd 
avond en het werd morgen. De eerste dag. 
 
2de Schriftlezing:  1 Johannes 1: 1-9 (NBV) 
1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord 
hebben, wat wij met eigen ogen gezien en 
aanschouwd hebben, wat onze handen hebben 
aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat 
leven is. 2Het leven is verschenen, wij hebben het 
gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het 
eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons 
verschenen is. 3Wat wij gezien en gehoord  

 
hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u 
met ons verbonden bent. En verbonden zijn met 
ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn  
Zoon Jezus Christus. 4We schrijven u deze brief 
om onze vreugde volkomen te maken. 
5Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en 
wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem 
geen spoor van duisternis. 6Als we zeggen dat we 
met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in 
het duister gaan, liegen we en leven we niet 
volgens de waarheid. 7Maar gaan we onze weg in 
het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we 
met elkaar verbonden en reinigt het bloed van 
Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. 8Als we 
zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden 
we onszelf en is de waarheid niet in ons. 9Belijden 
we onze zonden, dan zal hij, die trouw en 
rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en 
ons reinigen van alle kwaad. 
 
Projectlied (opname beluisteren) 
O kom, o kom, Immanuël. 
Hij is nabij, o Israël. 
Kijk maar naar Mij. Kijk maar naar Mij. 
’t Was donker en leeg. Tot Gods licht verscheen. 
Hij schiep de maan voor de nacht, 
de zon voor de dag. 
Het donker verdwijnt. 
Als Zijn licht verschijnt. 
Wees blij. Wees blij, o Israël. 
Hij is nabij: Immanuël. 
 
Bloemengroet: 
De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan 
naar fam. A. Kalkman, Willem van 
Steenberchstraat 13 en fam. Weber, Gruttohof 7. 
 
Toelichting collecte diaconie: 
Zondag de tweede zondag van advent is de 
diaconie collecte bestemd voor werelddiaconaat 
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond 
te blijven, op onderwijs om iets van het leven te 
kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. 
Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die 
in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er 
voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland 
daarbij betrekken. Rainbow, de duif van Kids in 
Actie, vliegt de wereld over en vertelt verhalen 
over kinderen ver weg. Hij laat zien wat er in de 
wereld gaande is en hoe wij daarin kunnen delen. 
Zo helpt Rainbow om de projecten van Kerk in 
Actie dichtbij te brengen. Kerk in Actie ontwikkelt 
bij de verhalen van Rainbow creatieve ideeën en 
materialen voor plaatselijke kerken om kinderen, 



 

Op de hoogte blijven? Check:
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Protestantse Gemeente Schipluiden

 

Naar een kerkdienst uit de Dorpskerk luisteren? 
Ga naar onze site www.protestantschipluiden.nl, 
het kopje kerkdiensten en dan naar kerkdienst 
beluisteren of naar www.kerkomroep.nl. 
 

en daarmee de hele gemeente, op een speelse 
manier te betrekken bij diaconaat. 
Omdat juist kinderen onbevangen dingen kunnen 
ontvangen is het goed dat de ondersteuning 
gegeven kan worden en daarom bevelen we deze 
collecte dan ook van harte bij u aan. 
Giften zijn van harte welkom op reknr. 
NL83RABO0146831535 t.n.v. Diaconie Prot. 
Gem.te Schipluiden o.v.v Rainbow. 
De diakenen. 
 
Kopij Zondagsbrief:   
Berichten voor de zondagsbrief van 13 december 
2020 kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 10 
december 2020 19.00 uur. 
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