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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor. We lezen 
Mattheus 2 : 1 – 15 waarin het gaat over de komst van de 
wijzen uit het Oosten. Door een waarschuwing van God in 
een droom komen zij erachter dat koning Herodes het kind 
wil doden en reizen zij via een omweg naar huis. Ook Jozef 
wordt gewaarschuwd en hij vlucht direct met Maria en Je-
zus naar Egypte. Mattheus beschrijft in vers 15 dit als een 
vervulling van een oude profetie: Uit Egypte heb Ik mijn 
Zoon geroepen. Wat is de betekenis hiervan en ook voor 
ons persoonlijk? 
Muzikale medewerking wordt verleend door Arie Jaap de 
Kok (orgel), Feline van Tuijl (piano), Willeke Faro (dwars-
fluit), Marieke Kool & Lukas de Jong (zang).  
De avonddienst wordt geleid door ds. J. Holtslag. De 
schriftlezingen zijn Jesaja 9:5-6; Lukas 1:26-35; Galaten 
4:4-5; Hebreeën 4:14-16 en zondag 14 van de Heidel-
bergse Catechismus. De muzikale begeleiding is in han-
den van Anneke van Genderen (orgel/piano), Marieke Donk 
(dwarsfluit), Anne-Marie Meerkerk & Annelise Dijksman 
(zang). 

Collecten 
1. Diaconie (Dorcas) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor een activitei-
tenprogramma voor gehandicapte kinderen van hulpor-
ganisatie ALEH in Israël.  

Agenda 
30-12 Break in de week, 19.15 uur - online 
31-12   Kerkdienst Oudjaarsdag, 19.00 uur - online 
01-01   Kerkdienst Nieuwjaarsdag, 10.00 uur – online 
02-01   Ophalen oud papier (= zaterdag !) 

Bedankt! 
Beste gemeente, heel hartelijk bedankt 
voor alle kaarten en bloemen die ik kreeg 
na mijn heupfractuur! Ik ben dankbaar 
verrast weer zo snel op de been te zijn 
en weer achter het klavier plaats te 
kunnen nemen! Anneke van Genderen 

Meeleven 
*Johannes van der Leer (Juliana van Stolberglaan 21, 
3381 AN) is afgelopen maandag voor de tweede keer 
geopereerd. Dit om zijn elleboog verder te herstellen. Een 
lange en zware operatie heeft er plaats gevonden. We ho-
pen en bidden dat alles zo goed verlopen is dat het gewen-
ste herstel er na de revalidatie mag zijn. 
*Woensdag mocht Charlotte Venis (Burg. van der Brug-
gelaan 8, 3381 AC) thuisgekomen uit het ziekenhuis. We 
bidden dat het ook verder goed mag blijven gaan met de 
zwangerschap en met de baby. 

Geboren 
*Op dinsdag 23 december mochten bij Peter en Colinde 
van der Meijden (Van Clevestraat 25, 3371 HT Hardinx-
veld-Giessendam) Tess Susanna en Linn Leonarda gebo-
ren worden. Met de ouders en broer Jari zijn we God dank-
baar voor hun geboorte en bidden we dat zij tot eer van 
God en tot zegen van mensen mogen opgroeien. Peter en 

Colinde wensen we Gods zegen bij 
de opvoeding van beide meisjes en 
van Jari. 
*Bij Jaco en Marianne Bikker (We-

teringstraat 43, 3372CR Hardinxveld-Giessendam) is een 
dochter geboren. Op dinsdag 22 december zag Rosalie 
Gerda Jeannette Bikker het levenslicht. We willen Jaco en 
Marianne van harte feliciteren met de geboorte van 
Rosalie en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding. 

Huwelijksjubileum 
Op woensdag 30 december hopen Kees 
en Nel Korevaar (Thorbeckestraat 12, 
3371 VH) 60 jaar getrouwd te zijn. Van 
harte willen we jullie feliciteren met dit diamanten 
jubileum en wensen jullie samen met jullie kinderen en 
kleinkinderen Gods zegen toe. 

Kerkdienst oudejaarsavond 
Op Oudejaarsavond begint de dienst om 19.00 uur en gaat 
ds. Dubbelman voor. De schriftlezing is Kolossenzen 4:2-
6 waarin Paulus allerlei praktische aanwijzingen geeft. 
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Liturgie morgendienst 
Gezang 138 : 1 
Stil gebed 
Votum & Groet 
Psalm 105 : 17 (N.B.) 
Wetslezing 
Psalm 105 : 18 (N.B.) 
Gebed 
Kindermoment 
Schriftlezing: Mattheus 2 : 1 - 15 
Oth 406 Ga je mee op zoek 
Preek 
Oth 276: Heer, wijs mij uw weg: 1,2,4 
Dankgebed 
Psalm 130 : 4 
Zegen 

Oth 276 - Heer, wijs mij uw weg: 1+2+4 
1. Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 
2. Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
4. Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus             ) 
heel mijn weg gelopen heeft, ) 2x 

Aanleveren kopij Nieuwsbrief 
Heb je/heeft u kopij voor de nieuwsbrief van zondag 3 
januari?  Dan  het  verzoek  deze  uiterlijk donderdagmid-
dag 31  december om 12.00 uur aan te leveren. 

Oth 406 - Ga je mee op zoek 
Ga je mee op zoek naar het koningskind? 
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. 
Ga je mee op zoek naar het koningskind? 
Want wie zoekt, die vindt! 
 

Ga je mee op reis?  
Wie weet lang en ver. 
Ga je mee op reis?  
Kijk, daar is de ster! 
Ga je mee op reis?  
Wie weet lang en ver, 
kijk daar is de ster! 
 

We hebben die ster, daar in het westen gezien. 
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien. 
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren. 
Een heel bijzonder koningskind misschien. 
 

Ga je mee op zoek naar het koningskind? 
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. 
Ga je mee op zoek naar het koningskind? 
Want wie zoekt, die vindt! 

Fun 2Talk 
Nog gelukt met het kaartje sturen? 
Tip voor de week: luister (iedere 
dag?) eens een podcast van “Eerst 
dit” (deze is er ook voor kids en via 
de HGJB voor jongeren) of luister de inspirerende afle-
vering van het programma “bij Jorieke” in gesprek met 
Nikolaas Sintobin eens terug.  

Liturgische kleur 
Wij vieren en beleven Gods jaar-
kring wereldwijd. De vaste kleu-
ren geven schakering aan de tijd. 
Zo zien we alle weken een kleur 
in ander licht en wordt door taal 
en teken ons oog op God gericht. 
Er worden in het kerkelijk jaar 
vier kleuren gebruikt: wit, rood, paars en groen. Wit is 
de kleur van reinheid, licht, feest. Tot en met de zondag 
na Epifanie (Driekoningen) zal deze kleur gebruikt wor-
den als lay-out. Omdat wit niet te zien zou zijn, hebben 
we besloten lichtgrijs te gebruiken met goud, dat 
spreekt van Goddelijkheid en macht. 

https://www.eo-acties.nl/steun/gratis-dagelijkse-bijbelpodcast
https://www.eo-acties.nl/steun/gratis-dagelijkse-bijbelpodcast
https://www.zapp.nl/podcasts/eerst-dit-voor-kids
https://visie.eo.nl/artikel/2019/12/hgjb-maakt-bijbelpodcast-voor-tieners
https://soundcloud.com/bijjorieke/met-nikolaas-sintobin-over-levenskunst
https://soundcloud.com/bijjorieke/met-nikolaas-sintobin-over-levenskunst
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Liturgie avonddienst 
Gezang 117 : 1 + 3 
Votum en groet 
Psalm 89 : 2 + 3 (N.B.) 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 68 : 10 
Schriftlezing –  
Jesaja 9 : 5 - 6; Lukas 1 : 26 - 35; 
Galaten 4 : 4 - 5; Hebreeën 4 : 14 - 16 
Gezang 66 : 3 + 6 
Lezing Heidelbergse Catechismus zondag 14 
Preek 
Gezang 135 : 2 
Dankgebed en voorbede 
Opw. 527 – Licht in de nacht 
Zegen 

Opw 527 – Licht in de nacht 
Licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken  
dit is de nacht dat Zijn leven begon  
Sluier van angst en pijn lag op de volken  
totdat Hij kwam en het kwaad overwon  
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen  
stralend breekt die held're morgen aan  
 

Prijs nu zijn naam  
samen met de engelen  
O, nacht vol licht  
o,nacht dat Jezus kwam  
 

Wat Hij ons leert is geven om een ander  
liefde alleen is de weg die Hij wees  
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden  
vrij van het juk van verdrukking en vrees  
Uit ons hart en dwars door alle tranen  
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd  
 

Prijs nu zijn naam … 
 

Prijs nu zijn naam samen met de engelen  
O, nacht vol licht      ) 
o, nacht dat Jezus kwam ) 2x 
 

Het redactieteam wenst u allen Gods 
zegen voor 2021! 

 
 

Actie Cirkel 2020 
De laatste update voor 
Kerst met nog een 
week te gaan in dit 
jaar. Weer is de cirkel 
verder ingekleurd. 
Fantastisch!Nog te  
gaan: € 4.562,=. Dank      

voor uw gaven. 
Boekwinkeltje In 2020 is er voor € 4.351,62 aan boeken 
verkocht. Bijna voor niets leest u de mooiste boeken. 
Ontspannende boeken, maar zeker ook interessante 
exemplaren met wetenswaardige inhoud. Als we in 2021 
weer open mogen bent u van harte welkom. 
Kerkradio De bussen van de kerkradio zijn geleegd. Er zat 
voor € 543,10 aan geld en collectebonnen in. Van de op-
brengst is 40% bestemd voor de diaconie en 60% voor het 
werk van de kerkrentmeesters. 

Waarom zou ik naar de kerk gaan? 
De vorige keer ging het over het ingelijfd worden in de ge-
meenschap. In het bijzonder in de gemeenschap met 
Christus, maar ook in de gemeenschap van de kerk. Wie 
Jezus Christus belijdt is in beiden ingelijfd. Iets dat in het 
zichtbaar wordt bij de openbare belijdenis van het geloof. 
Iets wat iemand persoonlijk doet in het midden van de 
gemeente en zo lidmaat wordt van de gemeente. Het is 
een toetreden tot de gemeente. Zichtbaar voor God, die 
het hart aan ziet, en hoorbaar voor de gemeente. Bij de 
belijdenisdienst belijdt iemand niet zijn geloof, maar de 
nieuwe lidmaat belijdt het geloof. Men belijdt met de kerk 
mee. De kerk die in de afgelopen eeuwen het geloof be-
waard heeft en doorgegeven. Tegelijk is dit dan ook een 
belijdenis van het eigen geloof. Van Ruler gebruikt hierbij 
het beeld van een koor. Wie het geloof belijdt voegt zich 
in het koor dat God de lof wil brengen voor het heilswerk 
van Jezus Christus. Nu vindt de persoonlijke en openbare 
belijdenis van het geloof maar in één dienst plaats. Toch 
houden we het niet bij die ene dienst. De eerste liefde wil-
len we telkens herhalen en in de liturgie is daar op de zon-
dagavond een plaats voor ingeruimd door het uitspreken 
van de geloofsbelijdenis. Maar we mogen ook gerust 
zeggen dat het naar de kerk gaan al een belijdenis van het 
geloof is. Op zondagmorgen niet uitslapen en op zondaga-
vond niet iets anders plannen, maar ter kerke gaan. Naar 
het gebouw dat tot eer van God gebouwd is om samen 
met medegelovigen kerk te zijn. De liefde van Christus 
dringt om naar de kerk te gaan en kerk te zijn. 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 27 december 2020 
De ster van Bethlehem: Wat zagen de wijzen? Er zijn veel verklaringen 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 27 december 2020 
Los de woordzoeker op met de woorden hiernaast uit de schriftlezing. Vul de overgebleven letters in in 

de oplossing en je leest wat de geschiedenis voor ons betekent: 

 

Oplossing:  

 
Zoekplaatje: De wijzen uit het Oosten geven de Here Jezus 3 geschenken: goud, wierook en mirre. Welke 

twee plaatjes zijn precies hetzelfde? Probeer ze hetzelfde in te kleuren. 

BETHLEHEM 
JUDEA 
KONING 
HERODES 
WĲZEN 
OOSTEN 
STER 
JUDA 
MICHA 
MARIA 
JOZEF 
EGYPTE 
VLUCHT 
DROOM 


