
  

 Zondagsbrief   

Protestantse Gemeente te Zundert

 

 
Dienst van Woord en Gebed Voorganger:  mevr. drs. H. van der Leeuw 
op zondag 4 december 2022 ambtsdrager: Hans Schep 
in het Van Goghkerkje organist: Piet Guis 
Zondag Tweede Advent gastheer: Rinus Varenhout  
 Collecte: KIA Werelddiaconaat 
                                                               

 

DIENST VAN TOENADERING 
 
Orgelspel 
 
Welkom, mededelingen 
 
Aansteken van de tweede advents-
kaars  (met kaarsengedicht) 

 
(gemeente gaat staan) 

Lied 33: 2, 8 
 
Groet en bemoediging.  
Lied 437: 1, 2, 4, 5 
 
Gebed om ontferming 
Lied 452 
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Aandacht voor de kinderen/adventsproject 
 
Lied bij de tweede advent 
 (melodie lied 444) 

 
Wij turen in de toekomst 
Wij kijken ver vooruit. 
Zal de Messias komen 
Die niemand buitensluit. 
 
Zal hij op Ruth gaan lijken 
Die volop naaste is, 
als zij Naomi bijstaat, 
die treurt en eenzaam is. 

 
(Kinderen gaan naar de nevendienst) 

Schriftlezing:  Ruth 4: 13-17      
Lied  826 
 

Schriftlezing:  Galaten 5: 13, 14, 18-25 

Lied 459 1, 3, 4, 7 
 

Overweging 
Lied 440: 2, 3, 4 
 
Dankgebed- voorbeden - stil gebed – Onze 
Vader 
 

De voorbeden worden steeds afgewisseld 
met lied 368a (3x) 

 

Inzameling van gaven 
 

(Kinderen komen uit de nevendienst) 

 
DIENST VAN WEGZENDING EN ZEGEN. 
 

Lied 791: 1, 2, 3 
 

Zegen 
 
Gezongen amen: 
 

 
 
Lied 415: 3 
 



  

 
bloemengroet  
 
De bloemen gaan als groet naar één van 
onze gemeenteleden. 
Wie de bloemen wil bezorgen, kan zich na de 
dienst melden bij de ambtsdrager. 

 

Symbolische schikkingen Advent 
en Kerst 
 
Het Thema is: 
     Aan tafel!  
     Plek voor iedereen. 
 
Tijdens advent krijgt het thema het accent 
van Gods nabijheid. 
Hij komt ons nabij en nodigt ons uit in zijn 
nabijheid. De nadruk ligt op de gemeen-
schap, op je gezien weten en mee mogen 
doen in de beweging van God en de Geest, 
die zichtbaar werd in Jezus. Er is plek voor 
iedereen, niemand uitgezonderd. 
 
Toelichting op de symboliek van symbolische 
schikkingen: 
De basis van de schikking symboliseert de 
tafel, waar elke week iets aan veranderd of 
toegevoegd wordt.  
De tafel waaraan iedereen genodigd wordt, 
het leven kan vieren met alle ups en downs 
en waar God aanwezig is.  
Op de adventszondagen gaat het over vier 
vrouwen -verbeeld in vier stokken- die ver-
bonden zijn met de levenslijn in de geschie-
denis van Jezus. Zij  -Bathseba, Ruth, 
Rachab en Tamar-  zijn (me)de dragers van 
de tafel. Per zondag gaat het verhaal over 
één van deze vrouwen, één van deze dra-
gers. De tafel is vierkant, een verwijzing naar 
de eerste altaren in de tempel. 
 
Voor iedere zondag zal er een uitleg zijn, 
uitgesproken door de ouderling van dienst. 
 

Stella ’t Hart en Ria Schep 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Schikking 4 december 
 
In Jezus’ stamboom staan vrouwen met een 
moeilijke achtergrond. Bij hen staan we op de 
zondagen van Advent stil. 
 

Geloof in Gods liefde 
Ruth, de buitenstaander 

 
‘Je schoondochter, die je meer liefheeft en 
die je meer waard is dan zeven zonen, heeft 
hem gebaard.’ (Ruth 4:15) 
 
In de Schikking zien we: 

• Korenaren als symbool dat Ruth te-
recht komt in het broodhuis, Bethle-
hem. 

En 

• Pinusnaalden: de Pinus is een pijn-
boom. Hiermee wordt het verdriet van 
Ruth en Naomi verbeeld. 

 
Meditatieve tekst 
 

Reis naar het onbekende 
pijn naar het vertrouwde 
Genadebrood 
aan Boaz’ tafel. 

 


