
Zondagsbrief  

27 december  2020  
 
Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Kleingeld 
Organist: Cornelis Schaap 
Muziekgroep olv Maaike Heil 

 
Orgelspel 
 
Aansteken paaskaars door ambtsdrager  
Mededelingen  
 
Lied: gezang 124 1,2,3,4,5  Nu daagt het in het Oosten 
1    
Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 

2    
De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

3    
Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten 
begroeten 't morgenrood. 
 

4    
De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 

5    
Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
Bemoediging & Groet  
  



Lied: gezang 118: 1 en 2 Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
1    
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
2    
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Gebed 
Lezing: Ruth 2:1-12 
Lied: Een toekomst op vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 

Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 



Verkondiging  
Lied: ik wens jou  
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
 
Gebedstijd  
Slotlied: Opwekking 602 vrede van God 
Vrede van God, de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
In Jezus' naam geef ik jou: 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 



Heilige geest, de heilige geest, 
De Heilige geest zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
Zegen 
  
Orgelspel 
  



Bijna kerst! 
Het is de week van derde advent.. advent, het uitkijken naar wat komt: de 
geboorte van de Here Jezus. Komend weekend mogen we het 4e kaarsje 
aansteken, wat betekent dat het kerstfeest heel dicht bij komt. Afgelopen 
week zijn er tasjes aan de kinderen uitgedeeld met uitnodigingen voor 
een heel bijzonder feest. Heb jij nog geen tasje gehad of ben jij of u 
nieuwsgierig? We willen jou en u uitnodigen voor een wandeling. Niet zo 
maar een wandeling, maar een heel bijzondere wandeling langs de 
taferelen van het kerstfeest. In deze tijden waarin we afstand moeten 
houden willen we juist nu in verbinding staan met elkaar als kerken, met 
elkaar en met u. Op de website www.kerstfeestaalsmeer.nl is het 
startpunt aangegeven van een wandeling van iets meer dan een kilometer. 
Laat je verrassen door mooie creaties, het eeuwenoude verhaal van kerst 
en mooie liederen voor klein en groot. Je stelt als het ware je eigen 
wandeling samen. Je luistert ter plekke of juist thuis, met elkaar als gezin 
of alleen. Nodig elkaar uit om ook te lopen, maar... loop wel zoveel 
mogelijk alleen om zo de RIVM-richtlijnen te kunnen handhaven. Wij zijn 
benieuwd! Jij ook? Loop dan ook mee van 19 tot en met 28 december! 
 
De oliebollenverkoop is gestart 
De eerste bestellingen mochten we al ontvangen.  Doe jij ook mee? 
Geef je bestelling door via hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie  

• Zak van 6 oliebollen met rozijnen  €  5,00 

• Zak van 6 oliebollen zonder rozijnen  €  5,00   

• Zak van 3 appelbeignets   €  5,00 
Deze worden thuis bezorgd óf kunnen (corona-proof) opgehaald worden 
in ’t Anker. 
Geen computer? Ben je niet in de gelegenheid om je bestelling online te 
doen? Vul dan gerust het bestelformulier in en lever dit in bij: 

• Rita de Jong, Oosteinderweg 317 

• Ruben Buijs, Jupiterstraat 39 
Jouw hulp is van harte welkom! 
Voor de oliebollenverkoop zijn we op zoek naar: 

- Inpakkers - bezorgers 
- verkopers (verkooppunt The Beach) 

Doe je mee? Meld je aan bij: Rita de Jong (0297-342403) of Hilda van den 
Berg (06-22871129)  



 


