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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor. De 
schriftlezing is Jeremia 31: 11 –7 en Mattheus 2: 13-
18, waarin het gaat over de kindermoord in Bethlehem. 
Koning Herodes merkt dat hij door de wijzen uit het Oos-
ten is bedrogen en vervolgens laat hij al de jongetjes die 
jonger zijn dan 2 jaar doden. Mattheus citeert hierna in 
vers 18 een gedeelte uit een profetie van Jeremia (Je-
remia 31:15): Een stem is in Rama gehoord, geklaag, 
gejammer en veel gekerm; Rachel huilde over haar kin-
deren, en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet 
meer zijn. Wat is de bedoeling van het aanhalen van 
deze profetie? Muzikale medewerking wordt verleend 
door Arjen de Hoop (orgel), Marieke de Ruiter (piano), 
Alise van Genderen (dwarsfluit), Marieke Kool & Lidia 
Faro (zang).  
De avonddienst wordt geleid door ds. G.A. Termaat uit 
Leerdam. We lezen Numeri 6: 22 -27 en Lukas 24: 50 –
53. De muzikale begeleiding is in handen van Scott 
Baks (orgel/piano/zang), Emma Trouwborst (dwars-
fluit), Aron Donk (viool), Willemieke (gitaar/zang) & 
Gijsbert van Wingerden (basgitaar/zang). 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte.  

Agenda 
06-01 Break in de week, 19.15 uur – online 

Huwelijksjubileum 
Op 6 januari hoopt fam. C. Bogaard 
(Rembrandthof 47, 3372 XS) het dia-
manten huwelijksjubileum te vieren. 

Van harte willen we u hiermee feliciteren en we wensen 
u Gods zegen toe. 
 

Meeleven 
*Er is grote dankbaarheid dat het herstel van mw. J. 
den Ouden-Brouwer (Lange Wei, Rembrandthof 131, 
3372 XV) zich heeft doorgezet. Ze is nog wel erg ver-
zwakt, maar de COVID-verschijnselen heeft ze niet 
meer. We bidden voor haar tot God om kracht en zegen. 
*Arie den Boer (Wilhelminalaan 88, 3381 BR) heeft he-
laas een minder positieve uitslag gekregen na allerlei 
medische onderzoeken. Bij hem is ALS vastgesteld. We 
bidden voor hem en Hetty om kracht en zegen nu dit op 
hun pad is gekomen. 

Geboren 
Op woensdag 30 december is bij Wilco 
en Charlotte Venis (Burg. van der Brug-
gelaan 8, 3381 AC) is een zoon gebo-

ren met de namen Jochem Lucas Manuel. Van harte 
willen we jullie en ook Johanna en Jonathan feliciteren 
met zijn komst in jullie gezin. Gods zegen gewenst bij 
de opvoeding van Jochem en de twee anderen kinderen. 

Mentorcatechese 
Maandag 11 en dinsdag 12 januari start de mentorcate-
chese weer op. Het zal online zijn en via de app zal een 
uitnodiging volgen om deel te nemen aan de online-
sessie via Teams. 

Fun 2Talk 
Bedenk iemand in je omgeving die je ook kunt uitdagen 
om eens een podcast te luisteren zoals jij gedaan hebt 
afgelopen week. 
Tip voor de week: Bid deze week iedere dag voor een 
collega of buur. 
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Liturgie morgendienst 
Psalm 89 : 3 
Stil gebed 
Votum & Groet 
Psalm 146 : 1 + 3 
Wetslezing 
Gezang 427 : 5 + 8 
Gebed 
Kindermoment 
Schriftlezing: Jeremia 31 : 11 – 7, Mattheus 2 : 13 -18 
Kleurrijk 43 - De Here zegent jou 
Preek 
Kleurrijk 242 : 1 + 3 - Stil mijn ziel wees stil 
Dankgebed 
Psalm 71 : 12 (N.B.) 
Zegen 

Kleurrijk 242: 1+3 - Stil mijn ziel wees stil 
1. Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. 
 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
 
3. Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

Kleurrijk 43 - De Here zegent jou 
1. De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht 
over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan je geven. 
 

2. De Here zegent u en Hij beschermt u, 
Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn, 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 

Liturgie avonddienst 
Psalm 134 : 1 + 3 
Stil gebed 
Votum en groet 
Psalm 118 : 12 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 36 : 2 
Schriftlezing - Numeri 6 : 22 - 27 en Lukas 24 : 50 - 53 
Psalm 67 : 1 + 3 (N.B.) 
Preek 
Gezang 456 : 1 + 2 + 3 
Dankgebed en voorbede 
OTH 159 : 1 + 2 + 3 + 4 – Ga met God 
Zegen 

OTH 159 – Ga met God 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
    jou nabij op al je wegen 
    met zijn raad en troost en zegen. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
    bij gevaar, in bange tijden, 
    over jou zijn vleugels spreiden. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
    in zijn liefde je bewaren, 
    in de dood je leven sparen. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
    tot wij weer elkaar ontmoeten, 
    in zijn naam elkaar begroeten. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn.     
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Break in de week – Bijbel en muziek 
Wie van mooie muziek houdt en belangstelling heeft voor 
uitleg over die muziek, ook over de betekenis ervan is 
goed af. Martin Klop heeft namelijk de uitzending verzorgd 
die op 30 december gepubliceerd is. Wat dreef componis-
ten, hoe klinkt dat door in hun muziek… het komt allemaal 
aan de orde. Tegelijk krijgen we een tot-verwondering-
stemmende Bijbelse boodschap mee. En niet te vergeten: 
er valt prachtige muziek te beluisteren!. Bedankt Martin! 

 
Een week eerder brachten we een bezoek aan het Bijbel-
museum in Leerdam en keken onze ogen uit naar de schat 
aan Bijbels die daar verzameld is. Daar valt heel wat over 
te vertellen hoor. Directeur Wim van ’t Zelfde praat er ent-
housiast over. Tevens bladeren we in een boek dat naast 
de Bijbel te gebruiken is. Een boek dat meer beelden dan 
woorden bevat… Kijk maar es..   Beide uitzendingen zijn te 
vinden via de website van de kerkelijke gemeente en ook 
rechtstreeks op het YouTube kanaal dat de naam 
WijzijnHG draagt. 

Waarom zou ik naar de kerk gaan? 
Dat de reden om naar de kerk te gaan niet alleen per-
soonlijk is, maar ook verbonden is met de gemeenschap 
van gelovigen, laat het volgende antwoord zien dat ds. 
A.A. van Ruler geeft.  
Om mijn bijdrage aan de gemeente te leveren. We gaan 
niet alleen naar de kerk om iets te ontvangen, om er 
wat aan te hebben. Wie alleen met deze houding naar 
de kerk gaat, die kan teleurgesteld raken. Op het minst 
wordt het afgedaan met de opmerking dat in ieder geval 
de zegen nog is. Maar zou het zo kunnen zijn, dan men 
niets ontvangt, als er ook geen houding is om te geven 
en bij te dragen? 
Welke bijdrage kan een kerkganger leveren aan de 
gemeente? Allereerst door er naar toe te gaan. Als er 
niemand naar de kerk komt, is er in het geheel geen ge-
meente opgekomen. Dan is er ook geen kerkdienst. Voor 
een volle eredienst is niet alleen de aanwezigheid van 

God nodig. Iets dat zichtbaar wordt in de aanwezigheid 
van de ambten. Ook het volk dat God zich in Christus 
verkoren heeft, behoort er te zijn. Samen maken we de 
kerkdienst. Wat een belangrijke bijdrage leveren we 
door de kerkgang. 
Maar de bijdrage leveren we ook in de kerk zelf door de 
manier waarop we er zijn. Verveeld en ongeïnteresseerd 
of met vreugde en dankbaarheid. Op welke wijze zing ik 
de psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Bid ik 
mee in de gebeden? Besef ik dat God spreekt als er uit 
de Bijbel gelezen wordt. Sta ik open voor de uitleg van 
Gods Woord. Doe ik mee met de belijdenis van het ge-
loof en in de viering van de sacramenten. Geef ik mijn 
bijdrage voor het diaconale werk en voor het werk in de 
plaatselijke gemeente. Ontvang ik met een open hart de 
zegen van God. 
Wil ik zo mijn bijdrage leveren? Als het gaat over de 
kerkdienst, maar vanzelfsprekend ook het andere ker-
kenwerk. Leiding zijn van zondagschool en club. Betrok-
ken zijn bij een bijbel of gesprekskring. Schoonmaken 
van kerk en Rank. Het onderhouden van de tuin. Lid zijn 
van een commissie als V&T of Kerst4ing of startwin-
terwerk. We zien u graag in de kerk. 

Opbrengst zendingsbussen Jan. / Febr. 
In januari en februari is de opbrengst van 
de zendingsbussen voor het werk van Wil-
lem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan ver-
telt zelf: “Toen half maart corona ook in 
Egypte een serieuze zaak werd, hebben we als seminarie 
de studenten een week vrij gegeven en daarna hebben we 
alle colleges online voortgezet. Voor mijzelf betekende de 
coronasituatie een behoorlijke verandering. Normaal wo-
nen de voltijdstudenten op het seminarie, in hetzelfde 
gebouw als waar ik mijn appartement heb en waar ook on-
ze eetzaal is. Normaal zie ik de studenten dan ook niet al-
leen op college, maar spreek ik hen ook elke dag tijdens 
de maaltijden of ’s avonds. Maar dat is nu helemaal weg-
gevallen. Eén van de uitdagingen voor mij is het vak exe-
gese Oude Testament online aan te bieden. Voor dit vak 
betekent het dat ik een heel nieuwe opzet moet bedenken 
en dat ik onder andere videopresentaties in het Arabisch 
op moet nemen. Laat ik maar eerlijk zijn: liever zou ik de 
studenten gewoon rond me in een collegezaaltje hebben. 
Maar tegelijk is het goed om deze colleges ook in een on-
line-opzet te ontwikkelen, zodat het vak in de komende 
jaren ook aangeboden kan worden aan deeltijdstudenten 
die te ver van het seminarie wonen om wekelijks hier naar-
toe te komen. 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 3 januari 2021 
Zoek de 10 verschillen: God kiest Abraham uit en sluit met hem een verbond. God zegt: Jouw kinderen 

zullen een groot volk worden. Net zoveel als de sterren. Abraham krijgt een zoon: Izaäk. Izaäk krijgt twee 

zonen: Jakob en Esau. Jakok krijgt de zegen van God en krijgt later een nieuwe naam: Israël. 

Ezau is de oudste zoon, maar verkoopt zijn eerstge-
boorterecht aan Jakob. Jakob heeft dus recht op de 
zegen. Als Izaäk de zegen wil geven, moet Ezau eerst op 
jacht om een dier te schieten. Nadat hij dat gedaan 
heeft, moet hij weer naar huis. Breng jij Ezau naar zijn 
vader? Onderweg kom je letters. Wat zegt Ezau tegen 
zijn vader? 
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Maar de zegen is al gegeven….. Aan Jakob.           
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Kleurplaat:  

In de dienst gaat het over vers 15 uit Jeremia 31. 

Aan het begin van het hoofdstuk staat vers 3. 

Kun jij dit mooi inkleuren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


