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NIEUWSBRIEF  
 

ZONDAG 03-01-2016 
 

KERK AAN DE HAVEN 
 

 

 

 
Voorganger : Ds. Bert van der Linden 
Organist : Nico Olie 
 

Naam en kleur van de zondag 
 

Het is vandaag Epifanie (= verschijning). De Zoon van God is in deze wereld 
gekomen. Jezus is verschenen, zoals de ster aan de magiërs uit het oosten 
verschenen is. Op deze zondag en op de zondagen hierna staan we stil bij de 
onthulling van de glorie van Jezus als de Messias. Drie prachtige verhalen staan 
hierbij centraal: de wijzen, de doop van Jezus en de bruiloft te Kana.  
Zo kort na Kerst hangt de feestkleur wit nog altijd van de lezenaar.  
We vieren lopend het Heilig Avondmaal.  
 

Het thema van de dienst 
 

De wijzen uit het Oosten uit Matteüs 2 spreken tot de verbeelding. Stapels boeken 
zijn er geschreven over wie zij waren, uit welk land ze afkomstig zouden zijn en op 
welke datum hun beroemde ster aan het firmament moet zijn verschenen. 
Belangrijker dan deze wetenswaardigheden is de boodschap, dat God de hele 
wereld wil betrekken bij de geboorte van zijn Zoon Jezus.  
Het thema: „Hoe meer zielen….‟ 
 

Preek:  
1. uitdijende kring 
2. alternatieve media 
3. God is groter 
 

Gesloten deuren koor 
 

U vindt de deuren naar het koor vanmorgen gesloten. Zij schermen de opgestelde 
stoelen uit de jaarwisselingdienst af, die komende week ook gebruikt zullen worden 
voor de dankdienst van  mevrouw Van Zelst - van Vuuren. 
 

LITURGIE 
 

 Aanvangslied (staande): Ps 72: 5 en 7 
 Kinderlied: L 520: 1, 5, 6 en 7 
 Gloria (staande): Ps 149: 1 

 

Profetenlezing: Jesaja 60: 1 - 6 door Annemijn Spohr 
 

Het nieuwe Jeruzalem 
60

1
 Sta op en schitter, je licht is gekomen, 

over jou schijnt de luister van de HEER. 
2
 Duisternis bedekt de aarde 

en donkerte de naties, 
maar over jou schijnt de HEER, 
zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3
 Volken laten zich leiden door jouw licht, 

koningen door de glans van je schijnsel. 
4
 Open je ogen, kijk om je heen: 

ze stromen in drommen naar je toe; 
je zonen komen van ver, 
je dochters worden op de heup gedragen. 
5
 Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 

je hart zal van blijdschap overslaan. 
De schatten van de zee zullen je toevallen, 
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 
6
 Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, 

jonge kamelen uit Midjan en Efa. 
Uit Seba komen ze in groten getale, 
beladen met wierook en goud. 
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 
 

 Samenzang: L 453: 1, 2 en 5 
Evangelielezing: Matteüs 2: 1 - 12  
 

De vlucht voor Herodes en Archelaüs 
2

1
 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering 

van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 
2
 Ze vroegen: 

„Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien 
opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.‟

3
 Koning Herodes schrok hevig 

toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 
4
 Hij riep alle hogepriesters 

en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar 
de messias geboren zou worden. 

5
 „In Betlehem in Judea,‟ zeiden ze tegen hem, 

„want zo staat het geschreven bij de profeet: 
6
 “En jij, Betlehem in het land van 

Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een 
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leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”‟ 
7
 Daarop riep Herodes in het geheim 

de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar 
geworden was, 

8
 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: 

„Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het 
gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.‟ 

9
 Nadat ze 

geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu 
ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan 
boven de plaats waar het kind was. 

10
 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van 

diepe vreugde. 
11

 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn 
moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun 
kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud 
en wierook en mirre. 

12
 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet 

naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun 
land. 
 

 Samenzang: L 521: 1, 2 en 3 met de voorzinggroep 
 Samenzang (staande): L 303 
 Gebed: Leer ons de eenvoud van het breken (staande; mel. L 981). 

 

Leer ons de eenvoud van het breken, 
de stille omgang van het brood. 
Laat toch de wijn van liefde spreken, 
een liefde sterker dan de dood. 
 

Er is een mens ons bijgebleven, 
bij brood en wijn hoor ik zijn stem, 
als water vloeit zijn kostbaar leven,  
een vis is tekenend voor hem. 
 

 Viering en samenzang: L 494, L 526: 1 en 4, L 871 
 

Collecten: 
1. Voedselbank „De Rijglaars‟  
2. College van Kerkrentmeesters 
3. College van Kerkrentmeesters 
 

Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de voedselbank. 
Sinds zes jaar is Voedselbank „De Rijglaars‟ actief in de gemeente Waalwijk.  
Waar men is begonnen met het verstrekken van voedselpakketten aan zestien 
gezinnen is dit in de loop van de tijd gegroeid tot ruim 130 gezinnen die wekelijks 
ondersteund worden. De voedselbank mag zelf geen voedsel kopen, maar alleen 
inzamelen. 
De Diaconie steunt de voedselbank door onder andere geld in te zamelen en dit 
om te zetten in voedsel dat uitgedeeld kan worden.  

 

 Slotlied (staande): L 425 

DE MEELEVENDE GEMEENTE 
 

 
Om privacyredenen wordt de inhoud van deze rubriek niet op internet getoond. 
Mocht u prijs stellen op de inhoud van de gehele Nieuwsbrief, dan kunt u dat 
kenbaar maken door een bericht te sturen naar nieuwsbrief.kerk@gmail.com U krijgt 
dan, tot wederopzegging, elke zaterdag de Nieuwsbrief via e-mail toegestuurd. 
 

AGENDA VAN DEZE WEEK 
 
 

di 05-01 19.00 V&T, „In gesprek met Jezus‟, „t Anker 

wo 06-01 20.00 Moderamen HA, Schoolstraat 16, Sprang-Capelle 

vr 08-01 20.30 Kerkborrel 2016 in De Leest (zie onder Varia) 

zo 10-01 10.00 Eredienst met de heer S. Both uit Lopik 

 

VARIA 
 

Dankbaar voor Kerst! 
 

We kijken dankbaar terug op de kerstperiode: de kerstmaaltijd van de ouderensoos, 
de weeksluiting in de Antoniushof, de viering van het Willem van Oranje College in 
de Kerk aan de Haven, het kinderkerstfeest, de kerstnachtdienst, de 
kerstmorgendienst, de jaarwisselingdienst, enzovoort. 
Hartelijk dank iedereen die zich ingezet heeft om van Kerstfeest 2015 een 
hoogtepunt van het kerkelijk jaar te maken, niet in de laatste plaats de 
kerkrentmeesters!  
 
 
 
 

Nieuwjaar 
 

Na de dienst is er in De Haven gelegenheid om elkaar een gezegend en gelukkig 
2016 te wensen!   
 

V&T: 'In gesprek met Jezus' 
 

Jezus volgen; hoe doe je dat? Als je wilt leven met Jezus, wat heeft Jezus ons te 
zeggen? We gaan op een aantal avonden 'in gesprek met Jezus' door Bijbelteksten 
te lezen waarin hij aan het woord is.  
Wanneer: dinsdag 5 januari van 19.00 tot 19.45 uur   
Waar: ‟t Anker, Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25, Waalwijk 
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Borrel 2015-2016: kom je ook? 
 

De ideale manier om mensen uit je kerk te ontmoeten in een gezellige ambiance. 
Er wordt gepraat over geloof, over andere zaken of er wordt gewoon bijgekletst 
onder het genot van een drankje. 
Voor wie: mensen van de Ambrosiuskerk, Kerk aan de Haven en iedereen die je 
mee wilt nemen. 
Wanneer: vrijdag 8 januari 20.30 – 22.30 uur. 
Waar: theater De Leest, Vredesplein 12, Waalwijk. 
Entree: € 6,00 p.p. inclusief twee consumpties. 
Mail je even vóór 4 januari of je er wel of niet bij bent?  
Bij De Leest willen ze graag weten met hoeveel personen we komen! 
kramer.gonny@ziggo.nl of danielle.vandrongelen@gmail.com 
 

Van harte welkom namens, 
 

Dirk-Jan Bierenbroodspot, Gonny Kramer en Daniëlle van Drongelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WILT U REAGEREN OP DEZE DIENST? 
 

Voorganger:  
 

Ds. Bert van der Linden 

Contactpersoon: 
 

Gijs Maas 

 0416 - 33 23 23 
 dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl 

 0416 - 785421 
 maasgijs@hotmail.com 

 
U kunt de preken van ds. Van der Linden op de website nalezen: 
www.pgwaalwijk.nl  Kerkdiensten  Preek van de week. 
 
 
 
Nieuw in de Kerk aan de Haven? 
Hartelijk welkom!  
We maken graag nader kennis met onze nieuwe leden.  
Schrijf uw/jouw gegevens op een briefje (naam, adres, telefoon en e-mail) en stop 
deze in de collectezak. Dan nemen wij contact op. Natuurlijk zijn wij ook per e-mail 
bereikbaar: scriba.kerkaandehaven@pgwaalwijk.nl 
 

De Nieuwsbrief op internet: www.pgwaalwijk.nl 


