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Voorganger:  Dhr.  J. Lankhaar, Wijk en Aalburg 

Organist:  Jos Dekkers 

Lector:  Riny Visser  
 

Eerste zondag van Advent 

Bloemschikking 
Aan tafel!  
Plek voor iedereen. 
 
De lezingen in deze adventstijd zijn net als de 
adventskalender verbonden aan het jaarthema 
2022-2023 van de Protestantse kerk. Tijdens advent 
krijgt het jaarthema het accent van Gods 
nabijheid: Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn 
nabijheid. er is plek voor iedereen, God komt 
iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd 
weten in Gods nabijheid - niemand uitgezonderd. 
In de bloemschikking is gekozen voor een tafel als 
uitgangspunt. De tafel waaraan iedereen genodigd 
wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met 
alle ups en downs en waar God aanwezig is. 
Tijdens de advents-zondagen gaat het over vier 
vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn van 
Jezus. Zij zijn de dragers van de tafel. De tafel is 
vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in 
de tempel. 
 
 
1e Advent: 2 Samuel 11:26  
De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was 
gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot.  
 
Gebroken identiteit  
Batseba, de vrouw van Uria.  
In veel niet-westerse culturen is het kennen van 
elkaars achtergrond heel belangrijk. Dat was ook 
zo in de tijd van Jezus. Heel opmerkelijk is het 
daarom dat er in Jezus stamboom vrouwen staan 
met een bijzonder moeilijke achtergrond. Bij hen 
staan we de komende zondagen stil. Vandaag de 
vouw van Uria. We weten dat ze Batseba heet. Ze 
is erg knap, en krijgt daardoor te maken met 

misbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk 
herkenbaar verhaal #MeToo. Toch geeft God haar 
leven een nieuwe wending en maakt haar voor 
Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat! 
 
In de 
schikking 
zien we 
paarse 
bloemen. 
Paars is de 
kleur van de 
rouw, 
Batseba 
verloor haar 
man. Geel is 
een koninklijke kleur. Koning David nam Batseba 
tot zijn vrouw. 
 

Thema: Heimwee en hoop 

   Toon Hermans 

Orgelspel 
Binnenkomst kerkenraad 
Stilte 
 
Woord van welkom    -   ouderling van dienst 
 
Bericht van de activiteitencommissie 
Voedselinzameling voor de voedselbank 
 
Zingen: Lied 162  vers 1, 2, 4 en 6 In het begin 
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Begroeting: 
V:        God zal bij u zijn 
A:        God zal u bewaren 
V:        Onze hulp is in de naam van de Heer 
A:        Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A:        En het werk van Zijn handen niet 
loslaat 

 
Adventsproject Levenslicht 
Eerste Adventszondag 27 november  

Thema: Kom erbij!      

  
 
In de adventstijd lezen we 
over de ‘voormoeders’ van 
Jezus. Vandaag gaat het 
over Batseba, de vrouw 
van Uria. Koning David 

zorgde ervoor dat Uria omkwam in de strijd, 
zodat hij zelf met Batseba kon trouwen. 
Uiteindelijk werd zij de moeder van koning 
Salomo. 
 
Aansteken kaarsje en tekst 
Muziek: Breng ons samen 
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/breng-ons-
samen/WO_EO_16593059?cHash=4fe6d33962
843d6c817cdbd2909b0b6c  
 
Verootmoediging 
t is goed in ‘t eigen hert te kijken 

t is goed in ‘t eigen hert te kijken 
Nog even voor het slapen gaan 
Of ik van dageraad tot avond 
Geen enkel hert heb zeer gedaan. 
Of ik geen ogen heb doen schreien 
Geen weemoed op een wezen lei 
Of ik aan liefdeloze mensen 
een woordeke van liefde zei. 
En vind ik in het huis mijns herten 
Dat ik één droefenis genas 
Dat ik mijn armen heb gewonden 
Rondom één hoofd, dat eenzaam was... 
Dan voel ik, op mijn jonge lippen 
Die goedheid lijk een avond-zoen... 
‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken 
en zo z’n ogen toe te 
doen.                                Alice Nahon 

Zingen: Lied 912 : 1, 2, 4 en 5  Neem mijn leven 
 
Bezinning op de tijd waarin wij leven 
Zingen: Om verder te kijken  (melodie: De 
Heer is mijn Herder) 
 
Om verder te kijken,  
voorbij aan de grens,  
naar ’t land van geloven. 
Zo zoeken wij boven: 
Wat is er nog hoger,  
nog boven de mens? 
 
Om hoop stem te geven,  
ons dagelijks brood,  
zijn wij hier gekomen  
om eeuwig te dromen  
van grenzeloos leven  
voorbij aan de dood. 
 
Om toekomst te vinden,  
de doodsgrens voorbij,  
in liefde te delen  
en een zijn met velen,  
zo dragen wij leven  
de hemel nabij. 
 
Gebed voor de opening van de Schrift 

Kindermoment   -  kinderlied 

Inleiding op het thema 

De moeder de vrouw 
 
Ik ging naar Bommel om de brug te zien. 
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden 
die elkaar vroeger schenen te vermijden, 
worden weer buren. Een minuut of tien 
dat ik daar lag, in ’t gras, mijn thee gedronken, 
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd – 
laat mij daar midden uit de oneindigheid 
een stem vernemen dat mijn oren klonken. 
 
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer 
kwam langzaam stroomaf door de brug 
gevaren. 
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t roer, 
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. 
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. 
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.      
Martinus Nijhoff (1894 – 1953)   - sonnet 
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Lezing:  Psalm 42 
 
Zingen: psalm 42 vers 1 en 3 
 
Lezing: Hoop 
 
Je mag je een gelukkig mens prijzen 
als er mensen om je heen zijn, 
die je niet in de steek laten. 
 
Je mag je een gelukkig mens prijzen  
als mensen je hart verwarmen,  
mensen je verdriet zien, 
mensen die je ook optillen en opbeuren. 
Mensen van wie ook hoop uitgaat,  
omdat ze je niet vergeten. 
Je mag je een gelukkig mens prijzen-  
ook al word je getroffen  
door ongeluk, verdriet en moeite – 
Als er mensen zijn die je steunen,  
mensen met handen die meedragen  
mensen met handen die je last verlichten. 
 
Je mag je een gelukkig mens prijzen  
vanwege die mensen,  
die je een glimp doen opvangen  
van het menslievende gelaat 
van de Onzichtbare,  
die hoopt dat je goede hoop kunt behouden. 
 
Zingen: lied 442 Op U mijn Heiland, blijf ik 
hopen 
 
Lezing: Mattheus 26: 36 – 42 
 
Overweging  
Zingen: Ik wandel in het licht met Jezus  
Evangelische Liedbundel 184 
 
 

Geloofsbelijdenis 
 Voorganger: Ik geloof in God,  
Allen: Die voor ons is als een vader en een 
moeder.  
Hij heeft alles gemaakt, de hemel en de aarde.  
Voorganger: Ik geloof in Jezus Christus,  
Allen: De zoon van God,  
De zoon van Maria,  
De vriend van alle mensen,  
Hij is ons voorbeeld, Hij bracht mensen bij 
elkaar,  
Hij had hart voor mensen die waren buiten 
gesloten,  
Daarom heeft Hij geleden en werd hij 
gekruisigd.  
Voorganger: God heeft Hem na drie dagen 
laten opstaan uit de dood.  
Zo leeft Hij voort in onze Kerk.  
Allen: Wij luisteren naar wat Hij heeft gezegd  
wij willen doen wat Hij heeft voorgedaan.  
Zijn Geest geeft ons kracht en maakt de wereld 
nieuw.   
Amen 
 
Zingen; Lichtstad met uw paarlen poorten  
lied 413  vers  1, 2 en 4 
 
Gebeden 
Dankgebed - Stil   en Onze Vader 
 
Slotlied: Ga nu heen in vrede 
https://www.bing.com/videos/search?q=ga+n
u+heen+in+vrede+ga+en+maak+het+waar&&v
iew=detail&mid=45C31E7EF2796EE0BC6545C3
1E7EF2796EE0BC65&&FORM=VDRVRV  

 
 
 
Zegenbede 
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Moge de Heer onze God jullie zo zegenen, 
dat er in jullie huizen mag zijn: 
de geest van liefde en vriendschap. 
de geest van geduld en hoop. 
de geest van warmte en aandacht. 
de geest van tedere zorg. 
de geest die heelt en beschermt. 
de geest die gemeenschap sticht. 
de geest waarbij ieder zichzelf kan zijn 
Amen 
 
We zingen   Ja, amen ja, hallelujah 
 
Collecten:  1-Werelddiakonaat 
  2-Exploitatie 
Adventscollecte voor het Werelddiaconaat. 
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia 
moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze 
groeien op in een omgeving met veel geweld en 
drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de 
hoofdstad Bogota. Kinderen werken er op de 
markt of op de vuilnisbelt. School komt vaak op de 
laatste plaats.  
Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie 
van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs 
en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op 
een betere toekomst te vergroten. 
Uw gave voor deze eerste collecte kunt u ook 
overmaken op het ibannummer van de ZWO 
NL16RABO0373709242 met vermelding van 
Colombia. 
De tweede collecte is voor de Exploitatie. 
 
Berichten voor de gemeente 
Op 20 november gingen de bloemen als groet en 
bemoediging naar fam. Mandemakers. 
 
Op maandag 28 november hopen Cees en Miny 
van Peer-Vos te vieren dat zij  60 jaar getrouwd te 
zijn. Van harte gefeliciteerd. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 36422405) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: telefonisch 
06 83446753; e-mail dsgvanderlinden@gmail.com  

Henk Hoogendoorn 
 

 
 
 
 
 

Uitnodiging kerstviering senioren 

 
U bent van harte welkom op: 
vrijdag 16 december 2022  
van  14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur  
 in kerk ‘De Brug te Sprang-Capelle 
Opgeven kan tot en met 10 december bij: 
Jenny Verhagen (06-44574139) of op de lijsten 
die in de hal van de kerk liggen. 
U komt toch ook? 
(Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen,  
dan kunt u dit ook doorgeven) 

 
Beste gemeenteleden. 
 
U heeft bij Kontakt een groene bestellijst gekregen 
voor de kerstmarkt. Hierop mag u een kerststuk of 
lekker eten bestellen. 
Op 9 december kunt u dan uw bestelling op 
komen halen. U kunt koffie of thee met gebak 
komen gebruiken. Of liever een advocaatje of een 
glühwijntje? Het kan allemaal. 
Onder het genot van het lekkers klinken er 
liederen van de Golfbrekers, en maken wij intussen 
uw bestelling klaar. 
Bedankt vast,  De activiteitencommissie 

 

 
 
Adventvespers in kerk De Brug 
Zondag 27 november wordt de eerste 
adventsvesper gehouden, georganiseerd door de 
Raad van Kerken van Waalwijk en Loon op Zand. 
Het thema is: Zie mij aan, want IK zie jou. 
In de coronatijd is duidelijk geworden dat er in 
onze maatschappij een tweedeling bestaat. Triest 
is dat tegenstanders niet meer met elkaar spreken, 
elkaar verketteren en niet meer zien. 
Met het thema ´zie mij aan´ willen we 
benadrukken dat naar elkaar luisteren het begin 
kan zijn van begrip. En willen we ons goede 
voorbereiden op de komst van de Messias dan is 
begrip voor elkaar noodzakelijk.  
Plaats: kerk De Brug en tijd: 17.00 uur. 
Voorgangers: Joke Jansen en Albert Megens 
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