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Kerkdienst
Advent is de voorbereidingstijd voor Kerst. Vier zondagen en de bijbehorende weken hebben
wij een periode van inkeer en bezinning. Vandaar de ingetogen paarse kleur in de kerk en het
wegvallen van het Gloria in de dienst. Het is immers ook niet zomaar dat wij de komst van
onze Heer tegemoet zien: van Godswege gaat het om de ultieme inzet van het vasthouden en
doorzetten  van  zijn  heilsbelofte  en  heilsbedoeling,  tegen  alle  menselijke  en  afgodelijke
gewemel en gedoe in.  Het is de Zoon in en door wie het Koninkrijk aanbreekt. Daar ligt ook
de open verbinding met de laatste zondagen van het kerkelijk jaar die in het teken staan – en
natuurlijk met name de laatste zondag – van de voltooiing van de geschiedenis, de voleinding.
De komst van de Koning der koningen verwachten wij vanwege zijn eens gekomen zijn als de
Minste der minsten, midden in al onze verlorenheid. De eerste twee adventszondagen hebben
geen naam gekregen, maar enkel hun getalsaanduiding; op deze zondagen wordt vaak gelezen
uit de ‘Rede over de laatste dingen’, het komen van de Heer in majesteitelijke heerlijkheid en
over het profetische optreden van Johannes de Doper, de wegbereider. Deze zondagen staan
nog volop in het licht van de voleindingzondagen. De laatste twee zondagen in Advent buigen
zich meer  naar het komen van de Heer in zijn menselijke geboorte:  de stal en de kribbe.
Zondag ‘Gaudete’ en zondag ‘Rorate’ zijn hun namen, ‘Verblijdt u’ (Filippenzen 4: 4) en
‘Dauwt’ (Dauwt, hemelen, van omhoog en regent de rechtvaardige – Jesaja 45: 8). 

Het  bijzondere  van  deze  tijd  van  het  kerkelijk  jaar  wordt  onderstreept  door  de  sobere
avondgebeden op woensdagavond, die onze wijk samen met de wijkgemeente rond de Grote
Kerk  en  de  Gereformeerde  Kerk  vrijgemaakt  ‘de  Fontein’  organiseert:  op  4,  11  en  18
december in de Grote Kerk. U bent steeds om 19.30 uur hartelijk welkom!

Op de Eerste Advent, aanstaande zondag 1 december, zal ik weer de voorganger zijn en wij
lezen dan Jesaja 2 : 1 – 5 en Matteüs 24 : 32 – 44. Met name in de lezing uit Matteüs is de
vloeiende lijn overduidelijk tussen de laatste zondag van het kerkelijke jaar – Voleinding – en
de eerste zondag van het nieuwe kerkelijke jaar. Alles geeft dus aan dat wij niet in een soort
eeuwigdurende cyclus leven van opkomen, stralen en weer vergaan, maar dat wij doelgericht
leven, lineair: wij zijn op weg naar het Koninkrijk Gods. Wij hopen op een fijne dienst en een
zinvolle adventstijd!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Geef licht! Kerst en Advent 2019
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog,
armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een
belofte  die  uitkomt.  De  geboorte  van  Jezus  brengt  licht  in  een  donkere  wereld.  Met  de
Kerstcampagne van Kerk in  Actie  delen  we dit  licht  met  kinderen in  Zambia,  Colombia,
Nederland, Myanmar en Moldavië. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde.
Als wijkdiaconie hebben wij besloten om deel te nemen aan deze actie. U ontvangt vanaf
zondag 1 december  (1e Advent)  op 4 zondagen bij  de uitgang een waxinelichtje  met  een
spreuk/tekst er op. Op deze symbolische manier proberen wij het licht door te geven. Na de



viering  op  1e Kerstdag  houden  wij  dan  een  uitgangscollecte,  die  bestemd  wordt  voor
bovengenoemd doel. Wij rekenen ook op uw enthousiasme. Namens de wijkdiakenen,

Jaap Kleijwegt 

Wereldwinkel stand zondag 1 december
Neem je portemonnee mee zondag 1 december,  want dan staat er  weer een stand van de
Wereldwinkel in de grote zaal waar we koffie drinken. Er zullen veel leuke cadeautjes voor
alle leeftijden te koop zijn. U hebt dan een origineel en FAIR product, die u cadeau kunt
geven. Wat dacht u van mooie sjaals, sieraden, bekers, kommen, glazen, kaarsen, speelgoed,
kaarten  en  boekjes.  Leuk nog net  voor  Sinterklaas  avond,  maar  deze  keer  is  er  ook nog
Kerstdecoratie te koop. Natuurlijk is er ook koffie en thee in meerdere smaken. Wat dacht u
van (h)EERLIJKE chocola in diverse vormen en smaken en snoep. En zoals altijd zijn er ook
etenswaren zoals rijst, rietsuiker, honing, choco- of hazelnootpasta, wijn en sapjes. Alles is
van eerlijke handel, de producenten en boeren krijgen een eerlijke prijs voor deze artikelen.
We zien je graag 1 DECEMBER graag bij onze WERELDWINKELTAFEL  in de koffiezaal
na de dienst. 

Ilma Frederiks en Marian Verhagen

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik
maken  van  dit  telefoonnummer.  Voor  een  ander  iets  melden  kan  alleen  MET
TOESTEMMING van die  ander! Er kan gevraagd worden om contact  met  een ouderling,
diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt
doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet
direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en
mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is
geen telefonische hulpdienst.


