Lezing: Genesis 18 : 9 – 15 door Liesbeth Spohr
‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij.
10
Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw
vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de
11
man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren
12
dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar.
Daarom lachte ze in
zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers
13
verwelkt, en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de HEER aan Abraham: ‘Waarom
lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter
14
wereld kan brengen?
Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de
vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een
15
zoon.’ Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je
hebt wel gelachen.’
9
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Naam en kleur van de zondag
Vandaag begint de Advent, de voorbereidingsperiode op het Kerstfeest. Op deze
eerste zondag maakt het groene antependium plaats voor het paars. De komende
vier weken staan in het teken van bezinning en verwachting.

Thema van de dienst
Tijd van verwachting
Zacharias (‘de HEER gedenkt’) en Elisabet (‘mijn God heeft gezworen’) zijn met hun
namen en levenslot, ze hebben geen kinderen, de belichaming van volgehouden
verwachting. Niets wijst erop dat hun leven aan een nieuwe toekomst kan worden
vastgeknoopt. Dan verschijnt er een engel uit de hemel….

LITURGIE
Aansteken van de 1e Adventskaars door Sarah
De eerste kaars mag aan,
een lichtje heel erg klein.
Zie ons in het donker staan,
wachten tot het kerst zal zijn.

Liederen en lezingen
Het koor zingt liederen uit het Weinnachtsoratorium ‘Sehnsucht nach dem Erlöser’
van H.F. Müller.
Orgel: Praeludio
Koor: Heiland, reiss die Himmel
v Aanvangslied: Psalm 119: 47 en 49
v Samenzang: Lied 444 (1a, 2v, 3a, 4m, 5a)
Koor: Rorate Coeli
v Lied 1008
1

v Samenzang: Lied 439 : 1 en 3
Lezing: Lucas 1 : 5 – 25
Aankondiging van de geboorte van Johannes
5
Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette
en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron.
6
Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en
7
wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was
onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.
8
Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te
9
vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias
door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de
10
Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer
11
werd gebracht.
Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de
12
rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van
13
de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees
niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren,
14
en je moet hem Johannes noemen.
Vreugde en blijdschap zullen je ten deel
15
vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de
ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal
vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is,
16
17
en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode
zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun
kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij
het volk gereedmaken voor de Heer.’
18
Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers
19
een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De engel antwoordde: ‘Ik ben
Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws
20
te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de

voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken
tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’
21
De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af
22
waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij
niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had
23
gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet.
Toen zijn
tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.
24
Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in
25
afzondering en zei bij zichzelf: De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft
dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.
Solist: Wo bleibst du Trost der ganzen Welt
v Samenzang: Lied 464 : 1, 2, 7 en 8
Koor: Es ist ein Ros entsprungen
Rec. Luc. 1 : 26 – 29 en Gegrüsset seist du Maria
v Slotlied: Lied 433

Adventsproject Jeugdkerk: ‘Hoe laat is het?’
In de verhalen van deze periode gaat het vaak over de tijd: ‘Toen Herodes koning
van Juda was…’, ‘In de zesde maand…’, ‘Toen Quirinius het bewind voerde over
Syrië…’ Het is de tijd van koning Herodes en keizer Augustus. Maar is het wel echt
‘hun’ tijd? Of is het tijd voor iets anders? In de verhalen ontdekken we dat het tijd is
voor het licht, tijd voor een nieuw begin. Voor ons is deze periode de tijd van Advent,
de tijd waarin we toeleven naar Kerst. Wat voor tijd is dat precies? En wat hoort daar
allemaal bij? Dat gaan we met de kinderen ontdekken.
Projectlied:
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Onderdelen van de preek:

1. Geleerd en gelovig
2. I love OT
3. Priesters en profeten
4. Met Lucas naar moslims
5. Vol verwachting

Collecten:

1. Diaconie
2. CvK
3. CvK

Marx als inspirator van de kerk, woensdag 2 dec. De relatie tussen Jezus en zijn
volgelingen en Marx en zijn volgelingen wordt vaak gezien als een tegenstelling. De
onderlinge vijandigheid is vaak groot geweest. Toch zijn er steeds mensen geweest
die geloven dat er bruggen te bouwen zijn tussen Marx en kerk. Woensdag gaat
Geert Hulsbos, historicus, hierover het gesprek aan. De avond begint om 20.00u in 't
Anker. Lees meer op www.pgwaalwijk.nl/events/marxalsinspiratorvandekerk

DE MEELEVENDE GEMEENTE

Kompas blijven ontvangen in 2016? Sluit een abonnement af! Sinds september
heeft de Protestantse gemeente Waalwijk een nieuw en gezamenlijk kerkblad:
Kompas. Hiervoor moet u vanaf januari 2016 een abonnement (á €18) afsluiten.
Achter in de kerken liggen losse machtigingen als u liever niet in Kompas knipt. Vul
die in en geef ze af aan de kerkrentmeesters. Lees meer op
www.pgwaalwijk.nl/blijfkompasontvangenin2016

Om privacyredenen wordt de inhoud van deze rubriek niet op internet getoond.
Mocht u prijs stellen op de inhoud van de gehele Nieuwsbrief, dan kunt u dat
kenbaar maken door een bericht te sturen naar nieuwsbrief.kerk@gmail.com U krijgt
dan, tot wederopzegging, elke zaterdag de Nieuwsbrief via e-mail toegestuurd.

Kansen voor de kerk: Ga, en zie hoe God deuren opent
Afgelopen woensdag hield ds. Otto Grevink een lezing over kansen voor de kerk, die
door de krimp in de kramp raakt. Lees de volledige lezing op
www.pgwaalwijk.nl/lezingkansenvoordekerk

De boekentafel is vandaag aanwezig in de kerk.

AGENDA VAN DEZE WEEK
zo
di
di
wo
zo

29-11
01-12
01-12
02-12
06-12

20:00
19:00
20.00
20:00
10.00

1e oecumenische Adventsvesper - Geref. Kerk de Brug
In gesprek met jezus – Bijbelstudie - ’t Anker
Vergadering Algemene Kerkenraad – ’t Anker
Lezing: Marx als inspirator - ’t Anker
Doopdienst en doopgedachtenis – Kerk aan de Haven

VARIA
“Ik zou wel eens even met de dominee, of met iemand anders willen praten”.
Bij binnenkomst heeft u een brief ontvangen waarin u kunt aangeven of u behoefte
hebt aan een bezoek van ds. Bert van der Linden of van een pastorale ouderling. Dit
formulier kunt invullen en inleveren bij één van de ouderlingen bij de ontvangsttafel
in de kerk. Ook kunt u een email sturen naar: adewit@blace.nl
Kerstmiddag met broodmaaltijd voor de “ouderen” vanaf 65 jaar, woensdag 16
december aanvang 15.30 uur in de “Haven”. Opgave is nog mogelijk tot 8 december
bij: Jenny de Bie 0416-312457, Corry de Jong 275759, of Gerda Brouwers 275680.
Bij de uitgang van de kerk treft u de Kerstkaars aan. Hierin kunt u een donatie
doen voor het Advents- en Kerstproject van de Jeugdkerk om hen op deze manier
financieel te ondersteunen.
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In de bijbelstudiereeks 'In gesprek met Jezus' lezen we dinsdag van 19.0019.45u in 't Anker weer een bijbelverhaal en gaan we dieper in op de woorden van
Jezus. Lees meer op www.pgwaalwijk.nl/events/ingesprekmetjezus
Vriendschapsmaaltijd in landelijke Kerstkrant. De kerstkrant van de Protestantse
Kerk in Nederland besteedt dit jaar ruim aandacht aan de vriendschapsmaaltijd die
onze gemeente organiseert op maandag 14 december a.s. Het is een maaltijd,
bestemd voor mensen met een Paswijzer, en dus een zeer laag inkomen. De
kerstkrant wordt te zijner tijd in beide wijkgemeenten uitgedeeld. Lees meer op
www.pgwaalwijk.nl/vriendschapsmaaltijdinkerstkrant
Winters avontuur voor Stichting Mission Possible
Een tocht van ruim 7.500 km, kris kras door Scandinavië naar de Noordkaap in acht
dagen tijd. Dit alles om geld op te halen voor het opvangtehuis in Oefa.Het initiatief
van de actie komt van Martin Boeije. Als donateur is hij, net als onze gemeente, al
jaren betrokken bij het werk van Mission Possible en is onder de indruk geraakt van
het werk wat door de stichting in o.a. Rusland wordt gedaan. Lees meer op
www.pgwaalwijk.nl/wintersavontuur
Oecumenische Adventsvesper zondag 29-11 17.00u
De eerste oecumenische adventsvesper wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk
De Brug, Heistraat 4 in Sprang-Capelle om 20.00u. Lees meer op
www.pgwaalwijk.nl/events/adventsvesper

Kennismaken met baby Matthew Tarpeh? Volgende week zondag 6 december is
er na afloop van de dienst gelegenheid de pasgeboren zoon van ds. Hariët Tarpeh
te bewonderen. U bent van harte uitgenodigd in De Haven om onder het genot van
een kop koffie en traktatie met Matthew kennis te maken!

WILT U REAGEREN OP DEZE DIENST?
Voorganger:

Contactpersoon:

Ds. Bert van der Linden
( 0416 - 33 23 23
* dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl

Gijs Maas
( 0416 - 785421
* maasgijs@hotmail.com

U kunt de preken van ds. Van der Linden op de website nalezen:
www.pgwaalwijk.nl à Kerkdiensten à Preek van de week.
Nieuw in de Kerk aan de Haven?
Hartelijk welkom! We maken graag nader kennis met onze nieuwe leden.
Schrijf uw/jouw gegevens op een briefje (naam, adres, telefoon en e-mail) en stop
deze in de collectezak. Dan nemen wij contact op. Natuurlijk zijn wij ook per e-mail
bereikbaar: scriba.kerkaandehaven@pgwaalwijk.nl
De Nieuwsbrief op internet: www.pgwaalwijk.nl
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