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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:            Henk Lemckert     
 
Gebedspunt: 
Denken wij in onze gebeden aan de jongeren die 
nu worstelen met de nawerking van de 
lockdowns. 
 
Vandaag zingen wij: 
lied 461: 1, 2 
psalm 80: 1, 7 
projectlied 
lied 738: 1 
lied 157a 
keuzelied: Opwekking 407 
lied 368a (acclamatie bij de gebeden) 
lied 425 
 
1ste Schriftlezing: 1 Samuël 2: 1-10 (NBV21) 
gelezen door Nicolette Brik 
En Hanna bad: ‘Nu juicht mijn hart dankzij de 
HEER, fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de 
HEER, mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn 
vijanden, want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. 
Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere 
god dan U, 
geen rots is er als onze God. Gebruik toch geen 
grote woorden, blaas niet zo hoog van de toren, 
want de HEER is een alwetende God: door Hem 
worden onze daden gewogen. De boog van de 
helden is gebroken, maar wie wankelen weten 
zich gesterkt. Wie genoeg hadden, verkopen zich 
voor brood, maar wie hongeren worden 
verzadigd. De onvruchtbare baart zeven zonen, 
maar wie veel kinderen heeft, verwelkt. De HEER 
doet sterven en doet leven, voert naar het 
dodenrijk en leidt eruit omhoog. De HEER maakt 
arm en Hij maakt rijk, vernedert diep en heft hoog 
op. 
Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt 
Hij op wie alles ontbeert. 
Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten, Hij houdt 
een ereplaats voor hen vrij. 
Van de HEER zijn de pijlers der aarde waarop Hij 
de wereld heeft vastgezet. 
Wie Hem trouw zijn, behoedt Hij op hun pad, 
maar de zondaars komen om in het duister. 
Ontoereikend is de menselijke kracht: wie het 
opnemen tegen de HEER worden gebroken,  

 
vanuit de hemel klinkt zijn donder tegen hen. De 
HEER spreekt recht over heel de aarde, Hij geeft 
macht aan de koning die Hij kiest en verhoogt het 
aanzien van zijn gezalfde.’ 
 
2de Schriftlezing: Lucas 1: 26-45 (NBV21) 
In de zesde maand zond God de engel Gabriël 
naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje 
dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef 
heette, een afstammeling van David. Ze heette 
Maria en ze was nog maagd. Gabriël ging haar 
huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent 
begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig 
bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af 
wat die begroeting te betekenen had. Maar de 
engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, 
God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je 
zult zwanger worden en een zoon baren, en je 
moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man 
worden en Zoon van de Allerhoogste worden 
genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon 
van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal 
Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan 
zijn koningschap zal geen einde komen.’ 
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat 
gebeuren? Ik heb immers nog geen 
gemeenschap met een man.’ De engel 
antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen 
en de kracht van de Allerhoogste zal je als een 
schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat 
geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon 
van God. Luister, ook je familielid Elisabet is 
zwanger van een zoon, ondanks haar hoge 
leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor 
onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 
zwangerschap, want voor God is niets 
onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat 
er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna 
liet de engel haar weer alleen. 
Maria en Elisabet 
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het 
bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis 
van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 
Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong 
het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van 
de heilige Geest en riep luid: ‘De meest 
gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend 
is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de 
moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik 
je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op 
in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat 
de woorden van de Heer in vervulling zullen 
gaan.’ 
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Opwekking 407  
O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Refrein: 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 
Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een am, 
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.  Refrein 
 
Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen, 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.  
Refrein 
 
lied 368a (na de voorbeden: zo bidden wij 
samen:..) 

 
 
Bloemengroet: 
De bloemen van zondag 27 november zijn 
gegaan naar: Mevr. J. Broos- De Looff, Windrecht 
93 en naar Mevr. Ria de Geus, Vlaardingsekade 
45. 
 
Toelichting collecte diaconie: 
Zondag morgen collecteert de diaconie tijdens de 
dienst voor gevluchte Syriers die gevlucht zijn 
vanuit hun land. 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder 
meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, 
Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme 
armoede en proberen zo goed en zo kwaad als 
dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is 
dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. 
Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische 
vluchtelingen en arme lokale families met een 
opleiding in sectoren waar veel vraag is naar 
personeel, of met het opzetten van een eigen 
bedrijf. 
Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld  
De Syrische Ahmed Aqra hij woont sinds 2014 in 
Jordanië en is sinds kort eigenaar van Do 
Marketing, een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
professionele reclamefotografie voor de 

voedselindustrie. In Syrië deed Ahmed al ervaring 
op in het fotograferen van etenswaren. Dankzij 
een lening en trainingen kon hij betere apparatuur 
kopen, een eigen studio inrichten en zes mensen 
aannemen onder wie drie andere Syrische 
vluchtelingen. De mensen van Do Marketing 
horen inmiddels bij de belangrijkste fotografen 
voor voedselfabrikanten in Jordanië en de regio. 
Zo kunnen zeven families weer zelf in hun 
levensonderhoud voorzien. 
In rijke landen zoals Nederland is het al erg lastig 
voor vluchtelingen om in hun eigen onderhoud te 
voorzien laat staan hoe lastig dit is in armere 
landen waar al veel werkeloosheid is onder de 
eigen bevolking. 
Het geven van hulp betekend juist ook vaak dat 
deze vluchtelingen iets kunnen toevoegen aan de 
economieen van die arme landen en daarom 
bevelen we deze collecte dan ook van harte bij u 
aan. 
Doet U het liever via een  gift dan kan dit; 
Diaconie Prot. Gemeente bankrek. nr: 
NL83RABO0146831535 o.o.v. Libanon, Jordanie, 
Irak. 
De Diaconie 
 
Energiebesparing in de kerk 
De prijzen van gas en elektra zijn het laatste half 
jaar fors gestegen. Gelukkig kunnen we door de 
zonnepanelen op het dak van Het Baken veel 
kosten besparen, bij zonnige dagen wordt er zelfs 
veel meer elektriciteit opgewekt dan we nodig 
hebben in Het Baken en in de kerk.  
Het verwarmen van de kerk door een 
gasgestookte CV-ketel is een ander verhaal, bij 
het verwarmen van de kerkruimte zoals we dat 
gewend waren wordt veel gas gebruikt. We 
hebben daarom besloten de temperatuur in de 
kerk een tandje lager te zetten. Als u zich erop 
kleedt moet dat in de zondagse eredienst van ca. 
één uur mogelijk zijn.  
Als de winterse temperaturen erg laag zijn 
kunnen we overwegen de kerkdienst in Het 
Baken te houden. Bij voorbaat dank voor uw 
begrip. Na een paar maanden zullen we opnieuw 
bekijken of de temperatuur in de kerk bijgesteld 
moet worden.  
Met groeten van de Kerkrentmeesters 
 
Adventproject Zondag 4 december 2022 – 
Maria wacht op de komst van Jezus 
Op deze zondag staat Lucas 1:26-38 en 1:46-55 
centraal: Maria wacht op de geboorte van haar 
zoon Jezus en op de vervulling van Gods belofte 
uit de heilige boeken. Ze zingt over wat God 
beloofd heeft: liefde en gerechtigheid voor wie bij 
Hem willen horen. Tijdens de kindernevendienst 
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richten we ons op Maria die wacht op de geboorte 
van Jezus. 
 
Koffieochtend 
Op woensdag 14 december a.s. is er weer een 
koffie-ochtend in het baken. 
Gelegenheid om iets te kopen bij de 
Wereldwinkel of met elkaar kerstkaarten te 
knutselen. 
Gezellig met elkaar kletsen mag natuurlijk altijd.   
Het begint om 10 uur en de koffiedames hopen 
velen van u daar te ontmoeten.  
 
Kringloopmarkt. 
In de afgelopen maand zijn er veel mooie spullen 
bij de kringloopmarkt binnen gebracht, daarvoor 
hartelijk dank. De vrijwilligers van de 
kringloopmarkt hebben een en ander opgepimpt 
voor de verkoop en daardoor hebben wij het 
mooie bedrag van 5132,72 euro opgehaald voor 
het onderhoud van de Dorpskerk en bijgebouwen. 
Een grote dank aan de vrijwilligers die hier vele 
uren aan besteden en aan de gulle gevers voor 
dit mooie resultaat. 
 
Eten met Zin 
Graag aanmelden voor deze gezamenlijke 
maaltijd op 14 december in het Baken. 
Aanmelden bij Trudi Bouwmeester tot 11 
december i.v.m. inkopen! 
We zouden het heel leuk vinden om met jullie " 
aan tafel" te gaan! 
 
Zieken 
Mevr. G. Zonneveld-Stolze is weer thuisgekomen 
uit de Bieslandhof vandaan naar de 
Seringenstraat om verder te herstellen. De 
hartoperatie bij dhr. Hans van Dijk van de Tjalk is 
geslaagd. Als het goed blijft gaan, hoopt hij in de 
loop van deze week naar huis te komen. Mevr. 
Karin van Leeuwen-Otten, Fuutlaan 11, heeft 
goed bericht gekregen; dat na een half jaar de 
tumoren niet zijn gegroeid en dat er geen nieuwe 
tumoren zijn gevonden. Ze blijft onder controle en 
behandeling, maar voorlopig goed nieuws en 
reden tot dankbaarheid. 
 
Kerst, gezongen en gezegd 2022 
Vocaal ensemble Gaudio hoopt ook dit jaar weer 
veel toehoorders een mooi uur van voorbereiding 
op Kerstmis te bieden. In de regio Rotterdam 
brengt zij dit jaar in een drietal kerken 
gewoontegetrouw weer een programma naar de 
Engelse traditie van het Festival of Lessons and 
Carols. Zij doet dit onder de titel ‘Kerst, gezongen 
en gezegd’. Koorzang en samenzang van 
kerstliederen vormen een sfeervol geheel, 

afgewisseld met orgelspel, bijbelfragmenten en 
gedichten. Zij komen in onze kerk op zaterdag 17 
december om 16.00 uur. Na afloop van het 
programma is er de gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten bij een glaasje glühwein of een kop 
koffie of thee. Toegang is gratis. Na afloop is er 
wel een deurcollecte. 
 
Kopij Zondagsbrief:   
Berichten voor de zondagsbrief van 11 december 
2022 kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 
donderdag 8 december 2022 19.00 uur. 
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