
                                                                                                                                                                                                   

ZONDAGSBRIEF  52 

 

Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen 
(T)Huis aan de Markt. 

Welkom! 
22 december 2019 22e jaargang, week  52, Vierde advent       e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. T. Meijer  
Ouderling van dienst  mw. R. Ardon- Petersen  
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Rebecca Burgers 
Koster dhr. J. van der Stelt 
Bloemengroet fam. J. van der Put 
 
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 het onderhoud van de kerk.      
                          
KINDERNEVENDIENST 

 
 Gods trouw aan zondige mensen                                 Micha 7: 1-7 en 18-20 

God geeft vrede door al onze zonden te vergeven.  

 

 
DEZE WEEK    
Dinsdag       15.30uur    Kindje wiegen in de RK-kerk ( voor kinderen tot 7 jaar)                                                                                                                                                               
Dinsdag       18.00 uur   Op weg naar het Licht ( zie info hieronder)                                                                         
Dinsdag       22.00 uur   Kerstnachtdienst, voorganger ds. G.W. Oostermann                                                              
Woensdag   10.00 uur   Gezinsdienst met aansluitend koffie en kerstlunch, voorganger ds. G.W.Oostermann                                                                                                                                                          
Vrijdag         15.00  uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger Pauline Kranendonk                                                                     

 
ONDERWEG NAAR HET LICHT                                                                                                                            
Ga met ons mee kerst vieren op dinsdagavond 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.                                                                         
De opbrengst van de collecte tijdens ‘Onderweg naar het Licht’ gaat naar Stichting Tinkerbel.                                                       
‘Onderweg naar het Licht’ is een initiatief van de vier kerken in Zevenbergen. 

LAATSTE RONDE OPGAVE KERSTLUNCH                                                                                                                                     
Aanstaande woensdag 25 december is er tussen 12.30 en 15.00 uur een Kerstlunch in het Anker. Mocht je 
willen aanschuiven – of mensen kennen die dat willen: vandaag is de laatste dag dat je jezelf en anderen kunt 
opgeven. Dat kan via kerstlunchhgz2019@gmail.com of bij Marja Oostermann, Bep Hamstra en Henk-Jan 
Keur.  Welkom!  

mailto:kerstlunchhgz2019@gmail.com


KERSTVAKANTIE PREDIKANT                                                                                                                                                    

Onze dominee heeft op Tweede Kerstdag 26 december en vrijdag 27 december twee dagen vrij gepland en is 
dan dus niet aanwezig.  

ORDE VAN DIENST                                                                                                                                                                    

Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen / Aanvangslied Psalm 24: 1/ Stil gebed/ Votum en groet/            
Zingen Psalm 24: 4 en 5/  Kindermoment + projectlied / Verootmoediging en genadeverkondiging/                 
Zingen  834: 1 en 2/ Leefregel/ Zingen  834: 3/ Gebed om  verlichting met de Heilige Geest/ Schriftlezingen  
Maleachi 3: 1-5 en Matteüs 3: 1-12/ Zingen 442/ Verkondiging/ Orgelmuziek/ Zingen 444/ Dankgebed en  
voorbeden, Onze Vader/ De kinderen komen  terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/     
Slotlied EL 100/ Zegen (gezongen amen)   

 
Maleachi 3: 1-5  

1Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor 
mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, 
de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het 
verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – 
zegt de HEER van de hemelse machten. 2Wie zal die 
dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven 
wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een 
smid, als het loog van een wolwasser. 3Hij zal zitting 
houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de 
zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en 
zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan  

de HEER. 4De offers van Juda en Jeruzalem zullen de 
HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, 
zoals in de dagen van weleer. 5Ik zal naar jullie toe 
komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te 
getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen 
mensen die meineed plegen en mensen die hun 
dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en 
wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats 
gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor 
mij – zegt de HEER van de hemelse machten. 

  

 Matteüs 3: 1-12 

1In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn 
van Judea. Hij verkondigde: 2‘Kom tot inkeer, want 
het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3Dit was de man 
over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid 
klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de 
Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ 4Johannes 
droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een 
leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en 
wilde honing. 5Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de 
omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, 
6en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de 
Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 
7Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op 
zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: 
‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je  

veilig bent voor het komende oordeel? 8Breng liever 
vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, 9en 
denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben 
Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit 
deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 10De 
bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die 
geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het 
vuur geworpen. 11Ik doop jullie met water ten teken 
van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die 
meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om 
zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen 
met de heilige Geest en met vuur; 12hij houdt de wan 
in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan 
in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij 
verbranden in onblusbaar vuur.’ 

  

 Evangelische Liedbundel 100 

1.Donker de nacht met sterren aan de hemel, 
de aarde diep in het duister gehuld. 
't Was in die nacht dat Jezus werd geboren, 
het Woord van God in de tijd werd vervuld. 
Heil en vrede heeft Hij ons verkondigd 
een nieuwe dag brak voor de wereld aan. 
Lof zij de Heer, de Heer van alle heren, 
Verlosser is Hij, de Zoon van God uit Davids huis. 
Hosanna in de hoge, 
God is met ons, Immanuel. 

2. Ere zij God, zijn liefde voor de wereld 
heeft hij in Jezus, de Christus, getoond. 
Om ons van schuld en zonde te verlossen 
ging Hij de weg van het lijden, de dood. 
Opgestaan is Jezus Overwinnaar, 
er klinkt een lied dat jubelt door de tijd: 
Lof zij de Heer, de Heer van alle heren, 
Verlosser is Hij, de Zoon van God uit Davids huis. 
Hosanna in de hoge, 
God is met ons, Immanuel. 

 

Iedereen is na afloop van de dienst van harte welkom in Het Anker. 

Koffie, thee en limonade staan klaar 

Fijne zondag! 


