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NIEUWSBRIEF  
 

ZONDAG 20-12-2015 
 

KERK AAN DE HAVEN 
 

 

 

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

Naam en kleur van de zondag 
Alweer de vierde zondag van Advent. De kleur paars hangt voorlopig voor de laatste 
keer van de liturgische tafel. Over enkele dagen vieren we het Kerstfeest. 
 

Thema van de dienst 
Zacharias kan niets meer zeggen. Geen woord komt er over zijn lippen. Dan ineens 
jubelt hij het uit en zingt een loflied voor God. Waar gaat dit over? Toch niet alleen 
over de geboorte van zijn zoon Johannes? Het thema: ‘Tijd om te zingen’. 
Bouwstenen: 1. Een vervolg 2. Onverbrekelijk 3. Sporen van God 4. Klein 
Pinksteren 5. Beperkingen 6. Herstart 7. Overtreffende vergelijking 8. Wordt 
vervolgd!  
 

LITURGIE 

Aansteken van de 4
e
 kaars met versje door Lisa: 

De vierde kaars brandt helder, 
het licht laat zich goed zien. 
Het is prachtig en geweldig, 
Nu zingen wij voor tien! 
 
Aanvangslied: Psalm 43: 3 en 5 
Kinderlied: Lied 454 
Project jeugdkerk: ‘Hoe laat is het?’ 
 
Lezing: 1 Johannes 3: 11 – 17 
Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat 
we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 

12
 Wanneer jullie me 

niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als 

ik over hemelse dingen spreek? 
13

 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de 
hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?  
14

 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de 
slang omhooggeheven heeft, 

15
 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven 

heeft. 
16

 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

17
 God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om 
de wereld door hem te redden. 
 
Samenzang: Lied 442 
 
Lezing: Jesaja 60 : 1 – 4 door Riet Hoogerbrug 
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. 

 
Samenzang: Lied 444 
 
Lezing: Lucas 1 : 57 – 67 
De geboorte van Johannes 
57

 Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter 
wereld. 

58
 Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartigde Heer voor haar was 

geweest, en ze verheugden zich samen met haar. 
59

 Op de achtste dag kwamen ze 
het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. 

60
 Maar zijn 

moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’ 
61

 Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in 
je familiedie zo heet.’ 

62
 Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde 

noemen. 
63

 Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ 
Iedereen was verbaasd. 

64
 En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn 

tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. 
65

 Alle 
omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea 
werden deze gebeurtenissen besproken. 

66
 Ieder die het hoorde bleef erover 
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nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit kind? Want de machtige 
hand van de Heer beschermde hem. 
67

 Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie: 
 
Samenzang: Lied 158 a: 1en 3 
Samenzang: Lied 453 (met voorzinggroep) 
Slotlied: Lied 426 
 
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk  3. Kerkrentmeesters 
 

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 

zo  
20-12 

17.00 uur Kinderkerstfeest jeugdkerk Kerk a/d Haven 

do  
24-12 

22.00 uur (21.30 
uur samenzang) 

Kerstnachtdienst, ds. Otto Grevink 
en ds. Bert van der Linden 

Kerk a/d Haven 

vr  
25-12 

10.00 uur Kerkdienst Eerste Kerstdag 
Voorganger: ds. Bert van de Linden 

Kerk a/d Haven 

zo  
27-12 

10.00 uur Gezamenlijke eredienst, ds. Otto 
Grevink 

Ambrosiuskerk 

 

VARIA 

Bij de uitgang van de kerk treft u de Kerstkaars aan. Hierin kunt u een donatie doen 
voor het Advents- en Kerstproject van de Jeugdkerk.  
 
Meeleven is goud waard! Langs deze weg willen we u als gemeente bedanken 
voor alle meeleven rondom de geboorte van onze zoon en broertje Matthew: we zijn 
er erg bij mee! Ook namens de rest van de familie een hartelijke groet, ds. Hariët 

Tarpeh             
 
De laatste oecumenische adventsvesper wordt gehouden op zondag 20 
december. Het thema voor deze vierde vesper is ‘Toch nog een plekje’. In het 
kerstverhaal laat God zien dat hij solidair is met verdrukten. Zijn wij dat ook? 
Voorgangers zijn Albert Megens en Rien Visser. De vespers zijn steeds om 17.00 
uur in De Brug, Heistraat 4 te Sprang-Capelle. Kom en laat u inspireren. 
Zie ook www.pgwaalwijk.nl/events/adventsvesper-4 

 
De Kerstcommercial 2015 van de Protestantse Kerk in Nederland is bedacht en 
gemaakt door leden van de Ichtuskerk in Colmschate. Bastiaan van den Berg, één 
van de bedenkers: ‘Ik hoop dat mensen die dit zien denken: wie is die Jezus, wat is 
er met die man? En dat ze daarom naar de kerk komen. Het is een valkuil jezelf met 
Kerst centraal te stellen, daarom gaat deze commercial over kerststress.’ Zie 
www.pgwaalwijk.nl/kerstcommercial2015 
 
Op de eerste zaterdag van december is 2800 kg oud papier opgehaald met als 
opbrengst € 126,00 
 
De Vriendschapsmaaltijd van afgelopen week was een groot succes. Tachtig  
bewoners van Waalwijk met een Paswijzer van de gemeente Waalwijk hebben 
genoten van een vriendschapsmaaltijd in Winterse sfeer. Bij deze willen we namens 
de werkgroep iedereen heel hartelijk bedanken voor alle soep, taarten, helpende 
handen en bijdrage om dit tot stand te brengen. De jongeren van de Overlaat die 
voor de bediening zorgden, kregen een minutenlang applaus van de gasten, dat was 
een ontroerend moment. De waardering van de gasten was erg groot. Er zijn veel 
verhalen gedeeld met elkaar en de 20 gastheren/dames uit onze gemeente waren 
een fijn aanspreekpunt voor alle gasten. Het is prachtig om op deze manier iets voor 
onze mede mens te kunnen doen.  
Namens de voorbereidende werkgroep, 
Geert, Ineke, Leander, Marijke, Tonny en Corine 
 

WILT U REAGEREN OP DEZE DIENST? 

Voorganger:  
 

Ds. Bert van der Linden 
 0416 - 33 23 23 
 dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl 

Contactpersoon: 
 

Gijs Maas 
 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. Stop een briefje met uw gegevens in de collectezak, dan nemen we contact 
met u op. Mailen kan ook: scriba.kerkaandehaven@pgwaalwijk.nl. 


