
                                                                                                                                                                                                  

ZONDAGSBRIEF  3 

 
13 januari 2019  22e jaargang, week 3                                    e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. G. C. Buijs 
Ouderling van dienst  mw. M. Latour- Swaanswijk 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door  Jules Hoek 
Koster dhr. J. van der Stelt  
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 het orgelfonds  
 
KINDERNEVENDIENST 

  Hij hoort bij God                                                     Lucas 3:15-16+21-22        

Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de messias? Johannes vertelt 
dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen dat 
Jezus de Zoon van God is.  

 

TIENERVIERING                                                                                                                                                               
In ’t Ankertje staat vermeld dat de Tienerviering voor de oudere tieners wordt gehouden op 13 januari. Deze 
Tienerviering is echter verplaatst naar 27 januari                                                                                                                                                        
 
DEZE WEEK   
Woensdag     18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                              
Donderdag    14.30 uur  Protestantse viering in de Zeven Schakels       
Vrijdag           20.00 uur  JoY 
 
ZONDAGAVONDSAMENKOMST                                                                                                                         
Vanavond is er weer de maandelijkse samenkomst, om 19.00 uur in ”Het Anker”. Het is de eerste keer van het 
nieuwe jaar, daarom is het onderwerp “Wat verwachten wij van 2019”.                                                                      
Ik zal weer een korte inleiding houden, waarna we met elkaar in gesprek zullen gaan. Aan het begin en einde zingen 
we een lied Na afloop is er natuurlijk weer koffie of thee en kunnen we verder bijpraten.                                                     
Zoals altijd is iedereen weer van harte welkom.  
Hartelijke groet, Jan Oskam, telefoon: 325519, mailadres: jan.oskam368@ziggo.nl 
 
EXTRA GEMEENTEAVOND                                                                                                                                            
De Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Zevenbergen nodigt haar gemeenteleden uit voor een extra 
gemeenteavond in verband met toelichting beroepingswerk en voorstellen van een predikant. Belijdende lidmaten 
kunnen deze avond hun stem uitbrengen voor of tegen het uitbrengen van een beroep op deze predikant.  Deze 
gemeente-avond zal gehouden worden in Het Anker op maandag 21 januari 2019 om 20.00 uur.  Indien U wel wilt 
komen maar geen vervoer hebt, kunt u dat bekend maken aan de scriba, Mara Latour, of een van de andere 
kerkenraadsleden 
 
BIJBELKRING                                                                                                                                                                                  
Op dinsdagmorgen 22 januari komt de Bijbelkring om 10.00 uur in ”Het Anker” weer bij elkaar. Onze oud predikant 
ds. C.L. de Rooij leidt de kring dit seizoen. We lezen: “De brief van Paulus aan de Efeziërs”.  
Iedereen is welkom. 
 
GEBEDSDIENST VOOR DE EENHEID                                                                                                                                                                                        
Op woensdagavond 23 januari is er weer de jaarlijkse gezamenlijke dienst voor de “Eenheid van de Kerken”. 
Deze dienst begint om 19.00 uur en is in De Zeven Schakels. Deze dienst wordt georganiseerd door de Raad van 
Kerken Zevenbergen. Na de dienst is er een gezellige ontmoeting met koffie en thee.  



ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Aanvangslied Ps. 98: 3/ Moment van stil gebed / Bemoediging en 
groet/ Zingen HH 125: 1 en 3/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst /  Gebed om vergeving en genade-     
verkondiging/ Zingen HH 171: 1 en 3/ Leefregel/ Zingen 632: 1 en 3/ Gebed/ Schriftlezing Marcus 8 : 14-26/ Zingen 
655: 1, 3, 4 en 5/ Preek/ Orgelmuziek/ Zingen 978: 1, 3 en 4/ Dankgebed  voorbede, stil gebed, Onze Vader/ De 
kinderen  komen  terug van de    kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Zingen 425/ Zegen (gezongen amen)  
                                                                 
  Marcus 8: 14-26                                                                 

14De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te 
nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de 
boot.15Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de 
zuurdesem  van de farizeeën en voor de zuurdesem 
van Herodes.’16Ze hadden het er met elkaar over dat 
ze geen brood hadden. 17Toen hij dit merkte, zei hij: 
‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? 
Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie 
aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? 18Jullie 
hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, 
maar horen niet? Weten jullie dan niet meer  
19hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben 
opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend 
mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. 20‘En toen ik 

zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel 
manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ 
‘Zeven,’ antwoordden ze. 21Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie 
het dan nog niet?’ 
22Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem 
gebracht, en men smeekte hem om de man aan te 
raken. 23Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem 
buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde 
er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ 24Hij begon weer 
te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze 
lopen rond.’ 25Daarna legde hij weer zijn handen op de 
ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; 
hij zag alles nu heel helder. 26Hij stuurde hem naar huis 
met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’ 

 
  Hemelhoog 125: 1 en 3                                      Hemelhoog 171: 1 en 3 

1.Als je veel van iemand houdt 
Geef je 't mooiste wat je hebt 
Da's heel gewoon 
Omdat God van mensen houdt 
Gaf Hij 't mooiste wat Hij had 
Zijn eigen Zoon 
 
Refrein: 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 
Een mooier geschenk ken ik niet 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 
Een mooier geschenk ken ik niet 
 
3.Als je veel van iemand houdt 
Geef je 't mooiste wat je hebt 
Da's heel gewoon 
En als jij de Heer vertrouwt 
Leg je leven in Zijn hand 
Hij is Gods Zoon 
Refrein 

 
 

3.Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, dat eens 
voor ons werd opgericht; 
en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
refrein 

 


