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Voorganger ds. B. Plaisier 
Ouderling van dienst  dhr. W. van Dongen 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door  Iris op ‘t Hof 
Koster dhr. C. Bonis  
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 avondmaalscollecte is voor het Ronald McDonald Huis te Tilburg. 

 

KINDERNEVENDIENST 

 Jij bent het !                                                                  Ester 2: 1-17        

Vanaf deze zondag lezen we 6 keer uit het boek Ester. Koning Ahasveros 
zoekt een koningin. Uit het land komen meisjes naar het paleis, ze maken zich 
mooi en proberen bij de koning in de smaak te vallen. Uiteindelijk kiest hij een 
joods, buitenlands meisje Ester. 

 
DEZE WEEK   
Maandag       20.00 uur  Extra gemeenteavond                                                                                                                         
Dinsdag         10.00 uur  Bijbelkring                                                                                                                                         
Woensdag     18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                              
Woensdag     19.00 uur  Gebedsdienst voor de eenheid in de Zeven Schakels                                                                                
Donderdag    14.30 uur  Protestantse viering in de Zeven Schakels       
Vrijdag           15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. C.L. de Rooij, viering Heilig Avondmaal                                                           
Vrijdag           20.00 uur  RefleXion 
 
 
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 / Intochtspsalm Psalm 84: 3/ Moment van stil gebed / 
Bemoediging en groet /Zingen Psalm 84: 4/  Kindermoment// De kinderen gaan naar de kindernevendienst /  
Gebed van verootmoediging en opening van het Woord/ Zingen ELB 167: 1 en 2/ Schriftlezing  2 Korinthe 12: 
1-10/      Zingen 512: 1, 4, 6 en 7/ Preek / Orgelspel/ Zingen 654: 4 en 6/  Voorbede,  dankgebed, stil gebed / 
De kinderen komen terug van de kindernevendienst /  
Heilig Avondmaal                                                                                                                                               
Onderwijzing en instellingswoorden/Gebed en gezamenlijk Onze Vader/ Geloofsbelijdenis (staande) Zingen 
381: 1, 2, 3 en 5/ Uitnodiging/ Viering van het Heilig Avondmaal / Zingen danklied 381:6  Dankzegging en  
dankgebed/ Inzameling van de gaven/ Zingen 425/ Zegen (gezongen amen)  

 
                                                                 

  2 Korinthe 12: 1-10                                                             

1Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op 
te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel 
doel dient, het hebben over visioenen en 
openbaringen die de  Heer ons schenkt. 2Ik ken 
een volgeling van Christus die veertien jaar geleden 
tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn 
lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat 
weet God alleen. 3Maar ik weet dat deze man – in 
zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, 
dat weet God alleen – 4werd weggevoerd tot in het 
paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door 
geen mens mogen worden uitgesproken. 5Van zo 
iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal 
ik me slechts op mijn zwakheid laten 
voorstaan. 6En zelfs al zou ik hoog van mezelf   

willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik 
zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik 
wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij 
hoort en ziet, 7niet op grond van de uitzonderlijke 
openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen 
dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het 
vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van 
Satan. 8Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem 
te bevrijden,9maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn 
genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in 
zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn 
zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar 
wordt. 10Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik 
vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, 
vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. 

 
  Evangelische liedbundel 167: 1 en 2 

1 Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd; 
     niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt. 
     Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht. 

Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht. 

2 Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn mond. 
    Wees Gij met mij één in uw heilig verbond: 
    Gij - machtige Vader; ik - waarlijk uw kind, 

dat in uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt. 
 

     
 

    


