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Haast is de nacht voorbij
Haast is de nacht voorbij, de morgen is niet ver.
Het stralend morgenlicht verschijnt de held're morgen ster.
In bitterheid en pijn ziet men een helder licht.
Aan 't volk, dat in het duister gaat, verschijnt Gods aangezicht.
Weest blij, verlossing komt; verbroken wordt de ban.
Het machtig duister tast vergeefs, de wereld wacht de wan.
O kom, o kom, o kom, Immanuël.
Vandaag is het de eerste zondag van de Adventstijd. De liturgische kleur verandert vandaag van groen in paars.
Paars de kleur van hoop en verwachting. Naast dat we in de Adventstijd de komst van de Messias verwachten,
verwachten we in deze tijd ook zijn wederkomst. Deze zondag wordt ook wel zondag Levavi (opgeheven)
genoemd.
Tot U heb ik mijn ziel opgeheven. Want al wie U verwacht, zal niet worden teleurgesteld.
Wijs mij, Heer Uw wegen en leer mij Uw paden kennen.
We verwachten het Licht we verwachten de komst van het kind, God op aarde! Het zal u dan ook niet
bevreemden dat ‘het Licht’ (en daarmee ook de duisternis) een prominente rol zullen spelen in de dienst van
vandaag.
De eredienst
Zondag 2 december 2018 - 10.00 uur
1e zondag van de Advent Zondag Levavi
Voorganger: Ds. Zoutman (Den Haag)
Dienstdoende ambtsdragers:
Patricia Grootendorst
Arie van der Eijk
Agaath van Egmond
Caroline Groeneveld
Organist: Jaap Snel
Kindernevendienst Groep 1: Anneke Verburg
Groep 2: Anja Ruven
Catechese: 12- 15 jaar, Kick en Teunie
15+, Liesbeth en Jan-Willem
Oppasdienst: Maaike en Stef van der Hulst
1e collecte: Diaconie: Kerstpakkettenactie PDA
2e collecte: Kerk
Koster: Hans Groeneveld

Zondag 9 december 2018 - 10.00 uur
2e zondag van de Advent Zondag Populus Sion
Voorganger: Ds. Anne Post
Dienstdoende ambtsdragers:
Kees Verhoog
Kees Paul
Sietske van Mullem
Lisette de Roos
Organist: Nelie van der Vlist
Kindernevendienst Groep 1: Mathide Raadgever
Groep 2: Annemarie van Vliet
Oppasdienst: José Habben Jansen en Maartje Eijkelboom
1e collecte: Kerk
2e collecte: Huisvesting gemeente
Koster: Piet Jansen

Wijzigingen onder voorbehoud

De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Marianne de Bruin, Molenstraat 66
Wilt u weten wie er in de komende tijd in onze gemeente voorgaan? Kijk dan eens op de site van onze gemeente:
www.pkn-zwammerdam.nl Onder het kopje ‘preekrooster 2018’ vindt u dan het jaarrooster.
Wilt u zich aanmelden voor de digitale versie van de ‘Zondagsgroet´, of hebt u, heb jij tips/suggesties
voor de groet meldt dit/die dan per e-mail op zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl
Kent u iemand, die geen computer heeft en niet in de kerk kan komen:
neem de gedrukte groet dan alstublieft voor hem of haar mee! Bedankt!

Lied vóór de dienst:
‘Kom tot ons, de wereld wacht’, lied 433 is vandaag ons lied voor de dienst. We zingen er de
coupletten 1, 4 en 5 van. Een echt Adventslied, dat onlosmakelijk verbonden is met de eerste
zondag van Advent, waarin de verwachting naar de komst, maar ook de wederkomst van
onze Heer zo duidelijk doorklinkt.
Het is de door Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995) geschreven vertaling van het door
Maarten Luther (1483-1546) geschreven ‘Nun komm, der Heiden Heiland’. Het lied van Luther is weer geënt op
de hymne ‘Veni redemptor gentium’ (Kom, Verlosser van de naties) van Aurelius Ambrosius (340-397).
Bijbelse vindplaatsen voor dit lied zijn. Psalm 19:5b en 6: Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de
zon: een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk voortrent op zijn weg (vers 2)
en Johannes 16:28: Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de
wereld weer en ga ik terug naar de Vader.’
Adventsproject Kindernevendienst

Het thema van het adventsproject
2018 is:
´Geloof met me mee´

Vijf geloofsgetuigen uit de Bijbel vertellen ons in deze
periode wat zij geloven. Ze vertellen over hoop en
vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog)
onzichtbaar is. Hun geloof is aanstekelijk: Ze roepen
ons op om met hen mee te geloven.
Ook wij hoeven ons geloof niet voor onszelf te
houden. We mogen geloof met elkaar delen –
uitnodigend en geïnteresseerd, enthousiasmerend en
met belangstelling voor wat een ander gelooft.
Het adventsproject van dit jaar heeft het karakter van
een reclamecampagne. Geen campagne die mensen
wil overtuigen van een bepaald ‘gelijk’, maar wel een
vrijmoedig delen van wat we geloven en waar we op
hopen. De verhalen van deze periode roepen op om
ons geloof uit te spreken. Daardoor kunnen we ons
laten bevragen door anderen, en tegelijk worden we
zelf gevoed door wat een ander ons vertelt over zijn
of haar geloof. De projectverbeelding bestaat uit een
vijftal reclameposters, waarop personages uit de
Bijbel ons uitnodigen om met hen mee te geloven.
We gaan elke zondag samen met de kinderen aan de
slag met een onderdeel van een reclamecampagne:
op de eerste zondag maken we een radiospot, de
tweede zondag maken we zelf een poster, de week
daarna een folder en op de vierde
zondag een kort reclamefilmpje.
Op kerstochtend zullen de
kinderen u verrassen met de
musical ` Bureau Knetter`

Bidden valt niet mee als de radio of de
televisie aanstaat.

Het is al een tijd geleden dat u in de
Zondagsgroet hebt kunnen lezen
hoe het met ds. van der Geer gaat.
Er is sinds die tijd best wel wat
gebeurd. Hij heeft een herseninfarct
gehad waarvan hij weer hersteld is.
In april is gebleken dat hij een verwijdt bloedvat heeft
in een kuit, met het risico dat dit bloedvat plotseling
kan scheuren. Ds. van der Geer legt deze situatie heel
helder en duidelijk uit zoals we hem ook kennen:
"Sinds april leef je met de werkelijkheid dat het
plotseling over kan zijn, maar naarmate de tijd
verstrijkt ben je geneigd om dat wel eens te
vergeten", zegt hij. Duidelijk is wel dat de artsen hem
niet meer kunnen helpen.
Samen met zijn vrouw is ds. van der Geer heel
dankbaar voor iedere dag die hen samen gegeven
wordt. Zij mogen putten uit de Bron van waaruit hij
ook vele anderen heeft mogen troosten en kracht
geven in moeilijke situaties in leven en in eindigheid
daarvan.
Het contactadres van de gemeente voor
rouw, trouw en geboorte is ds. Anne Post:
predikant@pkn-zwammerdam.nl
telnr. 06-24780677
Op dinsdag, woensdag en donderdag zal
hij overdag zoveel mogelijk in Zwammerdam
aanwezig zijn. Indien hij niet bereikbaar is, kunt u in
dringende gevallen contact opnemen met de scriba:
scriba@pkn-zwammerdam.nl
telnr. 0172 610632/06-21490148
Wel en wee
Deze week zijn er geen berichten,
vanuit de gemeente binnengekomen, of doorgegeven
die vermeld kunnen worden.
Hebt u iets te melden over ziekte, zorg of medeleven,
voor uzelf of anderen, geeft dit dan door aan uw
contactpersoon of mail naar:
blhgroeneveld@outlook.com
Samen kunnen we zo omzien naar elkaar.

Op 21 december a.s. komt er, in
samenwerking met de
Belangenvereniging Zwammerdam,
een Wenskerstboom op het Kerkplein.
Nadere gegevens volgen nog.
Wie zijn er jarig?

EREGALERIJ VAN DE IN JAREN GEVORDERDEN
6 december Dhr. L. N. Stoter,
Swadenburgerdam 12
3 december

5 december

6 december
8 december

Dhr. A.J.W. de Bruin,
Dammekant 115A,
2411 CC Bodegraven
Dhr. R. Blanken,
Burg. Hoogenboomstraat 9, 2471 AL
Dhr. P.N.M. van Wijk,
Akerboomseweg 14, 2471 XG
Dhr. M. Vrieswijk, Dammekant 17,
2411 CA Bodegraven
Mw. W. M. de Bruijn - van Dolder
Dr. Schreuderstraat 73, 2571 PR
7 december wordt Sem Lok,
Dammekant 125,
2411 CC Bodegraven, 7 jaar

Jeugd- en jongerenwerker
Jan-Peter Molenaar
Tel: 06-47018526
Mail: jp@chillandtalk.nl
Afwezigheid jeugdwerker
De eerste twee weken van december is Jan-Peter niet
beschikbaar (behalve voor dringende zaken).
Agenda jeugdwerk
- Zondag 2 december 2018
Catechese
- Maandag 10 december 2018
Meisjesclub De Burchzwaantjes 19.15-20.30
- Woensdag 12 december 2018
Jongensclub ’t Anker 19.15-20.30 uur
- Zondag 16 december 2018
Tienernevendienst
Alle activiteiten vinden plaats in ‘De Ontmoeting’,
tenzij anders vermeld.
Kerkdiensten Ipse de Bruggen
9 december

Pastor E. Snaterse
m.m.v. Hooge Burch Inclusiekoor
16 december Pastor M. Onderwater
De oecumenische vieringen vinden plaats in zaal 1
van ‘de Haven’. De vieringen beginnen om 11.00 uur
tenzij anders aangegeven.

Kerkenraadsvergadering 2018/2019
Dag
Donderdag
Woensdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag

Datum
17-1-2019
20-3-2019
14-5-2019
4-7-2019
27-8-2019
25-9-2019
26-11-2019

Aanvang
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Genoemde data kunt u aanhouden voor het
eventueel stellen van vragen aan de kerkenraad.
Lied van de maand

443
De engel Gabriël
komt aangesneld
Deze maand is de keuze gevallen op een Adventslied
van internationale allure. We zullen het alleen tijdens
de Adventsvieringen zingen. Internationale allure
zoals al gezegd. Het lied vindt zijn oorsprong in het
Latijnse kerstlied ‘Angelus Ad Virginem’ uit de 13e of
14e eeuw waarvan componist en tekstschrijver helaas
onbekend zijn. Deze Latijnse tekst vormde de basis
voor het Baskische volks kerstlied: ‘Birjina gaztetto
bat zegoen’ Ook hier moeten we de namen
van schrijver en componist schuldig blijven.
Het lied is buiten Baskenland bekend
geworden toen de Franse componist en
muziekleraar Charles Bordes eind 19e eeuw
door Baskenland reisde om oude Baskische muziek te
verzamelen. Het lied kwam vervolgens in handen van
Sabine Baring Gould (een hij en geen zij), die het
lied in het Engels vertaalde en hertaalde.
De organist en koordirigent Edgar Pettman bewerkte
vervolgens de melodie en zorgde dat het
lied onder de titel ‘Gabriel’s Message’ in
1892 in de bundel Modern Christmas
Carols terecht kwam.
De Nederlandse tekst is van Andries
Govaart. Het lied vindt zijn Bijbelse
wortels in de verkondiging aan en de
lofzang van Maria (Lucas 1:26-38 en
45-55).
Hebt u iets te melden in de Zondagsgroet,
een bedankje of iets dergelijks? Dan kunt u
dit kwijt op: zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl tot
uiterlijk donderdagavond 19.00 uur volgend op deze
nieuwsbrief

Orde van dienst voor zondag 2 december 2018 – 10.00 uur
Voorganger: ds. T. Zoutman (Den Haag)
Organist: Jaap Snel

- Inleidend orgelspel
- Lied voor de dienst: Lied 433: 1, 4 en 5 ‘'Kom tot ons de wereld wacht'
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst, het aansteken van de eerste Adventskaars en versje
- Gebed van toenadering
- Aanvangslied Psalm 24: 1 en 5
- Stil gebed, votum, groet
- Gebed voor de nood in de wereld
- Lied van ontferming: Lied 463: 1, 2, 3 en 8 ‘Licht in onze ogen’
- Gebed van de zondag
- Aandacht voor het Adventsproject
- Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 9:1-6
- Lied 454: ‘De mensen die gaan in het duister’
- Apostellezing: Efeze 5 :8-10 en 1 Johannes 1-5
- Evangelielezing Matteüs 5:14-16
- Lied 444: ‘Nu daagt het in het oosten’
- Verkondiging
- Lied 833: ‘Neem mij aan zoals ik ben’ 2x zingen
- De kinderen komen terug’
- Zingen Adventslied ‘Geloof met me mee’
- Gebeden, met gesproken Onze Vader
- Inzameling van de gaven. Zingen lied van de maand: Lied 443: 'De engel Gabriël komt aangesneld'
- Slotzang: Lied 435 verzen 1, 3 en 4
- Zegen
- Lied 425: ‘Vervuld van uw zegen’

