
                                                                                                                                                                                                  

ZONDAGSBRIEF  51 

 
16 december 2018  21e jaargang, week 51                            e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. R.A. Houtman  
Ouderling van dienst  dhr. D. Burgers 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door Hanna Burgers 
De adventskaars wordt aangestoken door Veerle Mutsaers 
Koster dhr.  R. Schreurs 
Bloemengroet  fam. G. Ardon 
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer.  De opbrengst van de uitgangscollecte is voor Pastoraat 
 
KINDERNEVENDIENST 

      In de adventsweken kijken we naar 

                           LICHTDRAGERS VAN GOD 

     Vandaag staat   Elisabeth centraal   

                                                                   (Lucas 1: 39-56) 

DEZE WEEK   
Maandag      14.00 uur  Adventsmiddag HVD   
Dinsdag        10.30 uur  Bijbelkring 
Dinsdag        20.00 uur  ABC-kring                                                                                                                        
Woensdag    18.30 uur  Jij-Kids 
Donderdag  14.30 uur  Protestantse dienst in de Zeven Schakels, voorganger Gemma Verlijsdonk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Vrijdag          20.00 uur  RefleXion 
 
NAMEN AMBTSDRAGERS                                                                                                                                                                                
De kerkenraad vraagt u namen voor de volgende vacatures in de kerkenraad. 

 Ouderling kerkrentmeester voor de vacature van Ellie van Wing 

 Ouderling kerkrentmeester voor de vacature van Dik Ardon 

 Extra Diaken 

 Ouderling voor de Westhoek  

 Ouderling voor Jeugd en Gezin 

 Ouderling voor de ouderen in de wijken 1-6 
U kunt de namen indienen t/m zondag 23 december 2018. U kunt deze inleveren bij de scriba, Mara Latour, of in de 
bus bij de uitgang. Graag wel aangeven voor welke vacature(s) u de naam(en) indient. 
 
UITNODIGING KERSTLUNCH 25 DECEMBER 2018                                                                                                 
We nodigen u uit voor de Kerstlunch op 25 december 2018 van 12.30 - 15.00 uur in gebouw het Anker naast de 
Hervormde kerk aan de Markt in Zevenbergen.  Iedereen is van harte welkom!  
Graag horen we uiterlijk een week vooraf of u komt. Mocht u iets willen bijdragen in de vorm van iets lekkers, dan 
horen we dat graag. De kerstlunch is gratis, maar een bijdrage in de kosten mag altijd. U kunt zich                                                                       
opgeven bij Fam. Bakker via:  Telefoon: 0168-453816 of 06-15485562   Email: ellen@bakkerworld.nl 
 
 
 
 
 

 



OP WEG NAAR HET LICHT        
                                                                                                                                                                                               
Ga met ons mee kerst vieren op maandagavond 24 december tijdens ‘Onderweg naar het Licht’! Iedereen is 
welkom.                                                                                                                                                                                   
17.45 uur: Herders wachten jong en oud op bij:                                                                                          
Schoolplein van basisschool ‘de Boemerang’ (De Meeren), Plein de Donk - bij de Aldi (De Donk) en De 
Westhoek (Prins Bernhardstraat)                                                                                                                                         
18.00 uur: Vertrek van de kerstwandeling op zoek naar de ster                                                                                                  
Bij de ster zullen we herders, de drie wijzen uit het Oosten en Jozef en Maria met hun bijzondere kindje vinden.                                                                                                                                              
18.30-19.45: Kerstfeest                                                                                                                                           
Kijken en luisteren naar het kerstverhaal in kindertaal in de Rooms-Katholieke Kerk. 
‘Onderweg naar het Licht’ is een initiatief van de vier kerken in Zevenbergen. 
 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Aanvangslied 825: 1, 4 en 8/ Stil gebed / Bemoediging en 
groet/  Zingen 444: 1, 2 en 3/ Adventsproject KND/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Gebed/   
Leefregel/  Zingen Ps.72: 4 en 6/  Gebed om verlichting met de Heilige Geest/ Schriftlezing  Matt. 1: 1-17/     
Zingen 437: 1 en 4/ Schriftlezing Matt. 1: 18-25/ Zingen 437: 5 en 6/ Verkondiging/ Orgelspel/                                 
Zingen 157a: 1, 3 en 4/ Dankgebed en voorbeden/ De kinderen  komen  terug van de kindernevendienst/                   
Inzameling van de gaven / Slotlied 439: 1, 2 en 4/  Zegen (gezongen amen)  
 
Matteüs 1: 1-17 

1Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, 
zoon van David, zoon van Abraham. 
2Abraham verwekte  Isaak, Isaak  verwekte Jakob, 
Jakob verwekte Juda en zijn broers, 3Juda verwekte 
Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, 
Chesron verwekte Aram,4 Aram verwekte 
Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, 
Nachson verwekte Salmon, 5Salmon verwekte Boaz 
bij Rachab, Boaz  verwekte Obed bij Ruth, Obed 
verwekte Isaï, 6Isaï verwekteDavid, de koning. David 
verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7Salomo 
verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, 
Abia verwekte Asaf, 8Asaf verwekte Josafat, Josafat 
verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, 9Uzzia 
verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz 
verwekte Hizkia, 10  Hizkia verwekte Manasse, 
Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia,  

11Josia verwekteJechonja en zijn broers ten tijde van 
de Babylonische ballingschap. 
12Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja 
Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel,13Zerubbabel 
verwekte  Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim 
verwekte Azor, 14Azor verwekte Sadok, Sadok 
verwekte Achim, Achim verwekte Eliud,15Eliud 
verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan 
verwekte Jakob, 16 Jakob verwekte Jozef, de man van 
Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus 
genoemd wordt. 
17Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien 
generaties, van David tot de Babylonische ballingschap  
veertien generaties, en van de Babylonische 
ballingschap tot Christus veertien generaties. 

 

Matteüs 1: 18-25  

18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen 
zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef 
maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te 
zijn door de heilige Geest 19Haar man Jozef, die een 
rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak 
brengen en dacht erover haar in het geheim te 
verstoten.20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in 
een droom een engel van de Heer. De engel zei: 
‘Jozef,  zoon van David, wees niet bang je vrouw  
Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is 
verwekt door de heilige Geest 21Ze zal een zoon  

 baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk 
bevrijden van hun zonden.’22Dit alles is gebeurd opdat 
in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet 
door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn 
en een zoon baren, en men zal hem de naam 
Immanuël geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met 
ons’.24Jozef werd wakker en deed wat de engel van 
de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als 
zijn vrouw, 25maar hij had geen gemeenschap met 
haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem 
de naam Jezus. 

 

 


