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Jaargang 19 nummer 1
Voor alle data geldt;
Zo de HEERE wil en wij leven.

Meditatie

Diensten
Zondag 9 Januari
9:30 uur: Ds. B.D. Bouman
Bevestiging ambtsdragers
15.30 uur: Kand. A. den Hartog
Kesteren
Zondag 16 Januari
9:30 uur: Ds. B.D. Bouman
15:30 uur: Ds. B.D. Bouman
Woensdag 19 Januari
19.45 uur: Ds. D. Heemskerk

Uddel

Collecten
Zondag 9 Januari
1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
3. Pastorie fonds
Zondag 16 Januari
1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
3. GDC Diaconale projecten Malawi
Woensdag 19 Januari
Plaatselijke diaconie

Kinderoppas
Zondag 9 Januari
Mevr. . N. Blokland van Vliet, Sophie Nieuwenhuizen
Zondag 16 Januari
Mevr. Mevr. M. Verweij Broekhuizen, Annemarie Kool

Kerkgebouw
Hersteld Hervormde Kerk
Buitendams 205
3371 BD Hardinxveld-Giessendam
 (0184) 611126
Koster
M. van der Plas,  06-42 14 16 49
v.d.plas@kliksafe.nl  (0184) 622091
Schouw 24, 3371 HG Hardinxveld-Giessendam

“Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch
engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal
kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus
Jezus, onzen Heere”
(Romeinen 8:38-39)
Een verzekerd nieuw jaar
Het nieuwe jaar is nog maar pas begonnen. We hebben zo
onze gedachten en maken onze plannen. Maar niemand
van ons weet wat er in dit jaar allemaal zal gaan gebeuren.
Er kunnen allerlei vragen zijn die ons bezighouden: Zal ik
mijn baan behouden? Hoe zal het gaan met de kinderen en
de kleinkinderen? Wat zullen we allemaal mee gaan maken?
Er is geen mens die dat kan vertellen. En dat kan zoveel
onrust geven. Zoveel onzekerheid.
En toch hoeft een oprechte christen niet onzeker te zijn.
Dat blijkt wel uit de tekst boven deze meditatie.
Eén zekerheid
Het is de apostel Paulus die deze woorden geschreven
heeft. Als er één weet heeft van een onzekere toekomst
dan is hij het wel. De Heere bracht hem op heel wat verschillende plaatsen, om daar het evangelie te verkondigen.
De ene keer mocht hij wat langer blijven, de andere keer
maar kort. Telkens weer was hij onderweg.
Dagelijks moest hij vrezen voor zijn leven. Op heel wat
momenten is geprobeerd om hem te stenigen of te doden.
Op zijn vele reizen heeft hij heel wat gevaren meegemaakt.
Stormen moest hij trotseren.
Ja, als er één een onzekere toekomst heeft gekend, dan is
het de apostel Paulus wel.
Maar in al die onzekerheid die hij kende, is hij van één
ding overtuigd, van één ding verzekerd; dat niets hem zal
kunnen scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus.
Geen scheiding
Daarvan is hij vast overtuigd. Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of
zwaard; ze kunnen er allemaal zijn. Ze kunnen o zo moeilijk zijn. Maar ze kunnen de liefdesband van Christus met
Zijn gelovigen niet losmaken.
De liefde waarmee Hij aan hen, en zij aan Hem zijn verbonden, is niet los te maken. Zijn liefde is blijvend!
Ja, hij laat ons in onze tekst zien dat niets en niemand in
staat is om die liefdesband te verbreken. De dood niet. Het
leven niet. De engelen niet.
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De overheden, de machthebbers van deze wereld niet.
De machten, van de zonde en de duivel, niet. De dingen
die vandaag meegemaakt worden niet.
De dingen die er in de toekomst kunnen plaatsvinden
niet. Er is geen hoogte, noch diepte, er is geen enkel
schepsel en er zal ook geen schepsel komen dat in staat
zal zijn om mij van Gods liefde in Christus Jezus te scheiden, zegt Paulus. Daarvan is hij verzekerd.
Beste lezer(es): Zo aan het begin van dit nieuwe jaar mogen we onszelf wel afvragen: “Is deze zekerheid ook
mijn zekerheid?” Niemand van ons kan zeggen wat wij
dit jaar mee zullen gaan maken.
Maar wat is nu onze zekerheid als onze levensweg door
de diepten moet gaan? Als zorgen, moeiten en ellenden
ons niet bespaard blijven?
Is het dan ook onze belijdenis: “Ik ben verzekerd, dat
niets mij zal kunnen scheiden van de liefde van God”.
Onze Heere
U zegt misschien: “Maar wanneer mag ik dan zeggen dat
deze zekerheid ook mijn zekerheid is?” Wel, lees maar
eens in vers 39 hoe Paulus daar over Gods Zoon, Jezus
Christus spreekt. Hij noemt Hem niet de Heere, maar
onze Heere. Onze Kurios. Onze Meester. Onze Eigenaar.
Hij is Degene, voor Wie wij ons willen buigen. Hij is Degene, Die wij verlangen te dienen.
Is dat nu ook uw antwoord?
Als Jezus Christus uw, jouw, mijn Heere is geworden,
dan mogen wij ervan verzekerd zijn dat niets ons zal
kunnen scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus, uw en jouw Heere.
Dat betekent dat er dan wel iets in ons leven is veranderd. Dan is Hij met Zijn Woord en Geest in ons leven
met Zijn werk begonnen. Dan is Hij het, die ons uit de
duisternis tot Zijn licht is gaan trekken. Dan zijn wij door
het geloof het eigendom van Hem geworden. Dan heeft
Hij het in ons leven voor het zeggen.
Paulus noemt zichzelf in Romeinen 1 vers 1 een dienstknecht, letterlijk vertaald, een slaaf van Jezus Christus.
Dan weten we ons in alles van Hem en Zijn zorg afhankelijk. Dan kunnen en dan willen we Hem in alles van
ons leven dienen. Dan is Hij het, die wij verlangen te gehoorzamen. Die wij, in leven en in sterven, verlangen te
volgen.
Ja, als Hij onze Heere is geworden, dan is Hij de eerste
plaats van ons hart en leven in gaan nemen. Dan kunnen
we niet meer zonder Hem. Dan willen we niet meer zonder Hem. Dan wordt Hij onze Liefste. En dan zal ons
niets kunnen scheiden van Zijn liefde.
En ik?
Dat is nu de vraag voor ons. Is Gods Zoon, Jezus Christus ook uw, ook jouw Heere geworden?
Als dat niet zo is, dan kun je kerkelijk meelevend zijn.
Dan kun je trouw bezig zijn met het Woord en de dienst
van de Heere, maar als Jezus Christus uw en jouw Heere
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niet is; als u zich voor Hem nog altijd niet buigt, en Hem
nog altijd niet dient; dan kent u Gods liefde in Hem niet.
Dan is deze zekerheid die Paulus in zijn hart en leven
kent, niet onze zekerheid.
Integendeel. Dan weet u op dit moment zeker dat uw toekomst buiten Jezus Christus is. U ligt verloren, in de zonde en schuld. En als er dit jaar in uw en jouw leven niets
verandert, dan zult u verloren gaan. Iedere dag die u ontvangt loopt u het grote risico dat uw genadetijd wordt
afgesneden.
Maar zover hoeft het niet te komen. Ook in dit pas begonnen jaar zoekt deze Levensvorst en Zaligmaker u en jou
nog op. Hij spoort u nog aan, om uw verzet op te geven
en voor Hem te buigen. Om uw schuld en zonden Hem te
belijden. Hij neemt nog nieuwe dienstknechten en dienstmaagden in Zijn dienst.
Het huis van Zijn Vader is nog niet vol en Hij gaat nog
door met het zoeken en zalig maken. O buig toch voor
Hem en vindt in Hem het leven!
B.D. Bouman, v.d.m.

Kerkenraad
Bevestiging ambtsdragers en kerkvoogd
Komende zondag zal er tijdens de morgendienst bevestiging van ambtsdragers zijn. De volgende broeders zullen
dan (her)bevestigd worden.
Tot ouderling:
Dhr. P. van de Boogaard, Burg. van Hofwegensingel 49 te
Sliedrecht;
Dhr. P.A. den Breejen, Parallelweg 71 te HardinxveldGiessendam;
Dhr. A. G. van de Heuvel, Neptunusstraat 4 te Hardinxveld-Giessendam;
Dhr. G. Kroon, Neerpolderseweg 2c te Giessenburg;
Dhr. J. van Zijtveld, Grevelingenlaan 30 te Sliedrecht.
Tot diaken:
Dhr. H.G. Bons, Nieuweweg 219 te HardinxveldGiessendam.
Tot kerkvoogd:
Dhr. A. Roza, Middenveer 18 te Sliedrecht.
De nieuwe broeders van den Boogaard en van den Heuvel heten we van harte welkom en wensen hen Gods zegen toe op hun ambtelijke werk dat ze in het midden van
de gemeente mogen gaan doen.
Tijdens deze dienst nemen we ook afscheid van ouderling
A. Struijk, Middenveer 88 te Sliedrecht.
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We zien met dankbaarheid terug op de goede samenwerking binnen de kerkenraad en het pastoraat dat br. Struijk
mocht verrichten binnen onze gemeente. We wensen hem
van harte Gods zegen en nabijheid toe.
Tijdens de komende kerkenraadsvergadering van woensdag 12 januari hopen we als broederking de nieuwe broeders welkom te heten en afscheid te nemen van br. Struijk.
Mutaties
Martijn en Laura Terlouw, De Genestetstraat 21 Papendrecht zijn lid geworden van de Hervormde Gemeente binnen de PKN te Papendrecht.
De fam. L. de Bruin, Tonneband 19 HardinxveldGiessendam en Fam. P. den Hartog, Kromme Gat 4 Hardinxveld Giessendam zijn overgeschreven naar de Hervormde Gemeente binnen de PKN te Hardinxveld Giessendam.
We wensen hen allen een gezegende tijd toe in de nieuwe
gemeente.
De fam. L.W. Schippers is verhuisd naar Wipmolen 8,
2964HR Groot-Ammers. Telefoonnummer 06 55917827 en
06 13882336. Hun oude adres was Peulenstraat-Zuid 53,
3371AL, Hardinxveld-Giessendam.
Hun oude (huis)telefoonnummer is vervallen.

Pastoraat
.
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Collecteopbrengsten november 2021
1. Eredienst en pastoraat
(begroot € 765,- per (zon)dag)
2. Kerkvoogdij
(begroot € 740,-per (zon)dag)
3a. Dankdagcollecte
3b. Najaarszendingscollecte
3c. Landelijk jeugdwerk
3d. Plaatselijke diaconie
1.
2.
3a.
3b.
3c.
3d.

€
€
€
€
€
€

3.784,19 (€ 946,- per (zon)dag)
3.091,39 (€ 773,- per (zon)dag)
6.020,19
1.077,55
821,83
1.511,26

Collecte ‘online’,
Het is mogelijk gebruik te maken van de doneerknop
‘online doneren’ op de website. U kunt hierbij de keuze
maken uit verschillende doelen. Als u kiest voor een gift
algemeen dan wordt deze gift verdeeld over de drie doelen die aan de orde zijn. Er wordt gebruikt gemaakt van
Mollie als betaalprovider. In verband met de transactiekosten (€ 0,35) wordt geadviseerd om in 1 keer een groter
bedrag te geven. U kunt uw gaven overmaken op de
rekening van de kerkvoogdij o.v.v. de collecte waarvoor
de gift bedoeld is. Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is: NL93 RABO 0325 0961 12

Verenigingen

Kerkvoogdij
Opbrengsten en giften november 2021
In de maand november 2021 hebben de kerkjes bij de
uitgang een bedrag van € 136,50 opgebracht.
Voor het verjaardagsfonds is € 99,25 ontvangen.
Via de huisbezoeken zijn giften ontvangen van € 10,- en
€ 25,- voor de kerkvoogdij, € 40,- voor het kerkgebouw
en € 50,- voor het zendingswerk van de HHK in Malawi.
Verkoop collectemunten en/of kaarten
Maandag 10 januari 2022: 19.00-20.00 uur. Verkoop in het
kerkgebouw
Dinsdag 11 januari 2022: 19.30-20.30 uur. Verkoop bij
familie A. Roza, Middenveer 18 te Sliedrecht

Vrouwenvereniging
De eerste verenigingsmorgen van het nieuwe jaar kan helaas nog niet doorgaan. Wanneer we weer kunnen starten
is nog onbekend. Zodra dat bekend is laten wij dat weten
via de mail of dit kerkblad.
Als er leden zijn die geen of nauwelijks een mail ontvangen, graag even melden bij het bestuur. Het gebeurt ook
weleens dat er mail in de spambox terecht komt. Hopelijk
snel tot ziens!
Zondagsschool
Wat hebben op 1e kerstdag een mooie en gezegende middag gehad met de zondagsschool! Wat fijn dat we, ondanks alle maatregelen, toch met elkaar het Kerstfeest
mochten vieren. Aankomende zondag 9 januari hopen we
weer zondagsschool te houden. We kunnen helaas niet bij
elkaar komen, daarom doen we het live vanuit de kerk.
Jullie kunnen om 11.45 uur via de kerktelefoon meeluisteren!
De Ark
Beste jongens en meisjes
Zoals jullie weten kunnen we ’s avonds nog geen club
hebben. We vinden het erg jammer, maar het is niet anders. Als het weer mogelijk is horen jullie dit via de mail
of het wordt zondags afgelezen.
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Christelijke feestdagen

De dienst op de drempel van het jaar
De kerk van de hervorming heeft heel wat geworsteld met
de christelijke feestdagen. De reformatoren hadden begrijpelijkerwijs ernstig bezwaar tegen de viering van allerhande heiligendagen. De aandacht diende wat hen betreft
ten volle uit te gaan naar de door God Zelf ingestelde dag
des Heeren. Zij hadden vanzelfsprekend geen bezwaar
tegen het herdenken van de heilsfeiten, maar zij wilden
dat bij voorkeur in de zondagse diensten doen.
Dit is ook (nog) beter te begrijpen, als we bedenken dat
het aantal kerkelijke feestdagen in de vijftiende eeuw sterk
was toegenomen. We komen tal van klachten tegen over
de ‘ledigheid’ en het ‘wereldse vermaak’ waarmee deze
dagen werden doorgebracht. Zo schrijft Luther in 1520:
‘Gave God dat in de christenheid geen feestdag ware, dat
men alle feesten der vromen en der heiligen op de zondag
stelde, dan werden vele boze ondeugden nagelaten, door
de arbeid der werkdagen werden ook de landen niet zo
arm en verkeerd. Maar nu zijn wij met vele feestdagen
geplaagd, tot verderf van de zielen, lichamen en goederen,
waarvan veel te zeggen ware.’
Hervormers als Zwingli, Calvijn en Knox waren van dezelfde gedachte als Luther. Ook in de Nederlanden is geprobeerd de feestdagen af te schaffen. Het betrof immers
inzettingen van mensen en niet van de Heere.
De Dordtse Synode van 1574 bepaalde: ‘Aangaande de
feestdagen naast de zondag is besloten dat men met de
zondag alleen tevreden zal zijn. Doch men zal de gewone
stof van de geboorte van Christus ’s zondags vóór de
Kerstdag in de kerk behandelen en het volk inzake de afdoening van deze feestdag vermanen, en ook over deze
stof op de Kerstdag prediken, zo hij valt op een predikdag. Men zal op de Paas- en Pinksterdag over de verrijzenis van Christus en de zending van de Heilige Geest mogen leren, wat in de vrijheid van de dienaren zal staan.
De praktijk is echter weerbarstiger gebleken.
Men wilde de zogenaamde tweede feestdagen, maar ook
de nieuwjaars- en de hemelvaartsdag toch onderhouden.
Het gevolg was dat het volk, zonder kerkdiensten, deze
dagen met allerhande vormen van vermaak doorbracht.
Om dat te voorkomen werden op last van de overheid (!)
kerkdiensten op deze dagen belegd. De Synode van Dordrecht van 1578 stelt dan ook: ‘Het ware wel te wensen,
dat de vrijheid van zes dagen te arbeiden, van God toegelaten in de kerk gehouden en de zondag alleen gevierd
mocht worden. Nochtans, dewijl sommige andere feestdagen door de autoriteit van de overheid onderhouden worden, te weten de Kerstdag met de volgende dag, insgelijks
de tweede Paasdag en de tweede Pinksterdag en op sommige plaatsen de Nieuwjaarsdag en de Hemelvaartsdag,
zo zullen de dienaars naarstigheid doen, dat ze met predikatiën, in dewelke zij inzonderheid van de geboorte en
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de verrijzenis van Christus, de zending van de Heilige
Geest en dergelijke artikelen des geloofs de gemeente leren
zullen, de onnutte en schadelijke lediggang in een heilige
en profijtelijke oefening veranderen’ (K. de Gier, De
Dordtse Kerkorde, 325-329).
Om meer eenduidigheid te scheppen in het onderhouden
van de feestdagen – er waren nogal wat verschillende gebruiken in die tijd – besloot de Synode van Dordrecht
(1618-1619) tot de algemene regel om de Kerstdag, Pasen
en Pinksteren met de navolgende dagen te onderhouden,
alsmede de dag van de Besnijdenis (de nieuwjaarsdag) en
de Hemelvaartsdag. Het verschil met de zondag blijft nadrukkelijk gehandhaafd. Tot in de terminologie aan toe.
Zo maakt ook de Hervormde Kerkorde nog het onderscheid tussen de dag des Heeren die ‘gevierd’ wordt (XII.i)
en de bijzondere dagen die ‘onderhouden’ worden (XII.ii).
Daarna noemt de Kerkorde dan in het derde lid van artikel
XII de herdenking van de Kerkhervorming, de Oudejaarsavond en de Nieuwjaarsdag, alsook de boete-, bede- en
dankdagen.
De dag van de besnijdenis
In de oudere kerkorden komen we de oudejaarsdag niet
tegen. De nieuwjaarsdag trouwens als zodanig ook niet,
maar de Dordtse Kerkorde noemt wel ‘de dag van de besnijdenis’ die op 1 januari viel. Dat is overigens een fenomeen met een lange voorgeschiedenis. Een voorgeschiedenis die ons terugvoert naar de Vroege Kerk.
In de eeuwen van de Vroege Kerk namen christenen aanstoot aan de heidense gebruiken bij de nieuwjaarsviering,
zoals het geven van geschenken, plechtige offers, processies, en uitbundige maaltijden met verkleedpartijen. Wat
deze mensen van de heidense gebruiken te onzent zouden
hebben gevonden – en wat wij daar dus van zouden moeten vinden – laat zich raden … Kerkvaders als Ambrosius
en Chrysostomus hebben daartegen al een krachtig protest
laten horen. Op de synode van Tours in 567 werd daarom
besloten tot een kerkelijke viering van deze dag, verbonden met de besnijdenis en de naamgeving van Jezus
(Lukas 2:21). De 1e januari werd losgemaakt van heidense
feestvreugde en verbonden met de heilsgeschiedenis.
De Reformatie heeft deze oude traditie gehandhaafd. De
reeds aangehaalde Synode van Dordrecht (1618-1619) bepaalde dat ’s morgens over de besnijdenis en ’s middags
over de naamgeving gepreekt moest worden. Aan het einde van de zeventiende eeuw komt dan meer het accent op
de 1e januari als nieuwjaarsdag te liggen. De voorgeschreven tekst werd wel behandeld, toch werd de preek meer
en meer gevuld met beschouwingen over de kortheid en
de onbestendigheid van het aardse leven. In de loop van
de achttiende eeuw wordt het dan toegestaan om ’s middags vrije stof te behandelen.
Tot aan het begin van de negentiende eeuw blijft de
nieuwjaarsdag in de Hervormde Kerk vanuit de geschetste
vroeg-kerkelijke achtergrond een bijzondere gedenkdag,
gerelateerd aan de besnijdenis en naamgeving van de Heere Jezus.
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Die traditie is dan intussen bijna dertien eeuwen oud!
Op de synode van 1817 wordt dan voorgesteld om op
de oud- én de nieuwjaarsdag kerkdiensten te houden.
Daarbij wordt uitgesproken dat de oudejaarsdienst bij
voorkeur ’s avonds zal worden gehouden en in het teken zal staan van danken en gedenken. De nieuwjaarsdienst, die bij voorkeur ’s morgens wordt gehouden, zal
daarentegen meer in het teken van het gebed om Gods
zegen staan.
Met dit synodebesluit was het onderhouden van de
dienst op zowel de oudejaarsdag als de nieuwjaarsdag
een feit (P. Oskamp e.a., De weg van de liturgie, 349357).
Het is opmerkelijk dat de relatie met de besnijdenis van
de Heere Jezus in de Hervormde Kerkorde niet gelegd
is. De Dordtse Kerkorde maakte dat verband wel expliciet.
Als we bedenken waarom de kerk in 567 tot de viering
op de 1e januari kwam, is het misschien niet onverstandig om terug naar de bronnen – ad fontes – te gaan.
En mocht een broeder in de Woordbediening nog geen
preektekst gekozen hebben voor de diensten van Oud
en Nieuw: misschien is een oud-kerkelijke keuze te
overwegen …

Bron: dr. P.C. Hoek, Kerkblad, 26-12-2013, pag. 8-9.

Dankbetuigingen
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Activiteitenagenda
10-01 19.00-20.00 u Verkoop collectemunten kerkgebouw
11-01 19.30-20.30 u Verkoop collectemunten Sliedrecht
Colofon
Predikant / Eindredacteur kerkblad
Ds. B.D. Bouman
Buitendams 217
3371 BD, Hardinxveld-Giessendam
(0184) 750741
 bd.bouman@outlook.com
Scriba
J. van Zijtveld
Grevelingenlaan 30, 3363 CA, Sliedrecht
(0184) 449343
 jvanzijtveld@solcon.nl
Ledenadministratie
M. L. Koppelaar
(0184) 418545
m.l.koppelaar@kpnplanet.nl
Diaconie
Rekeningnummer diaconie: NL54 RABO 0105 3218 77
Kerkvoogdij
W. van Ballegooijen (voorzitter) (0184) 614609
A. Roza (penningmeester)
(0184) 422377
A.J. Blokland (secretaris)
(0184) 622239
 arjenblokland81@gmail.com
Hersteld Hervormde Gemeente Giessendam – NederHardinxveld en Sliedrecht
Rekeningnummer: NL93 RABO 0325 0961 12
A. Roza, Middenveer 18, 3361 TK, Sliedrecht
Cd’s kerkdiensten
(0184) 701076 meesbos@solcon.nl
Charitas, thuishulpgroep
06-42408271
charitas@hhghardinxveld-sliedrecht.nl
Interne Vertrouwens Persoon
06-36585261 Mw. P.N. van den Boogaard-van Willigen
vertrouwenspersoon@hhghardinxveld-sliedrecht.nl
Verschijningsdatum kerkblad: vrijdag 21 Januari
Uiterste inleverdatum kopij:
Maandag 17 Januari tot 18.00 uur!
06 55917827 & 06 13882336
 kerkbladhhghgs@gmail.com
Coördinatie bezorging kerkblad
Fam. D. Versluis, Wieling 73, 3371 PC,
Hardinxveld-Giessendam (0184) 616395
Abonnement kerkblad
J. Duijzer (0184) 617753
 jduijzer@solcon.nl
Abonnementsprijs € 22,50 per jaar
Website: www.hhghardinxveld-sliedrecht.nl
Inloggegevens: —gebruikersnaam:
—wachtwoord;

