
                                                                                                                                                                                                   

ZONDAGSBRIEF  9 

 
24 februari 2019  22e jaargang, week 9                                       e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. Suzan ten Heuw  
Ouderling van dienst  dhr. W. van Dongen  
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Ruben Bakker 
Koster dhr. J. van der Stelt 
Bloemengroet fam. H. Malipaard  
 
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 Onderhoud van de kerk. 

 

KINDERNEVENDIENST 

 
 
 
 
 
 

Wat kun je doen?                                                    Ester 8:3-8 en 9:1-23       

De wet om de joden uit te roeien, kan niet veranderd worden. Daarom 
maakt de koning er een wet bij waarin staat dat zij zich wel mogen 
verdedigen. Met de kinderen bekijken we het ook op iets kleinere schaal: 
Wat kun je doen als er iets gebeurd is dat niet zomaar te herstellen is? 

TIENERVIERING                                                                                                                                                           
Vandaag is er Tienerviering voor de jongste groep. Je bent welkom!  
 
DEZE WEEK    
Woensdag      18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                                                                                                        
Donderdag     14.30 uur  Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger mw. B. de Waal v.d. Vlies  
Vrijdag            20.00 uur  JoY & RefleXion 
 
VAKANTIE SCRIBA 
De scriba, Mara Latour, heeft vakantie van 28 februari tot en met 12 maart.  
 
DE RAAD VAN KERKEN ZEVENBERGEN ZOEKT KOORLEDEN VOOR EEN PROJECTKOOR                    
De Raad van Kerken Zevenbergen, het samenwerkingsverband tussen de vier kerken in Zevenbergen, zoekt 
deelnemers (m/v) voor het oprichten van een (tijdelijk) projectkoor.  Het koor zal een belangrijke rol spelen in 
een nieuw initiatief van de Raad van Kerken: de uitvoering van het project “Licht en Liefde Onstuitbaar”, een 
gezongen liturgie voor Pinksteren. Dit Pinksterproject is gebaseerd op teksten van Franck Ploum en muziek van 
Arjan van Baest en bestaat uit koormuziek, gesproken teksten en samenzang, onder begeleiding van piano en 
dwarsfluit. De repetities starten in de eerste week van april, op de woensdagavond, in het gebouw van de 
Gereformeerde Kerk (Stationsstraat 2) en duren ca. 10 weken. De uitvoering is gepland op zaterdagavond 8 
juni, om 19:00 uur in de Hervormde Kerk (Markt 4). Het project is prima toegankelijk voor zowel geoefende als 
niet geoefende zangers.  
Belangstellend of geïnteresseerd? Meldt je vrijblijvend voor meer informatie bij Petro van der Giessen                
E pvandergiessen@ziggo.nl of bij Lenie Jansen E ll.jansen@hetnet.nl  T 326034    
 
 
 
ACTIVITEITENCOMMISSIE                                                                                                                                                                
We laten u weten dat we  de activiteiten binnen de gemeente wat anders willen gaan organiseren, om meer 
mensen enthousiast te maken voor het meehelpen met organiseren van allerlei activiteiten voor jong en oud. 
We horen van verschillende gemeenteleden dat ze graag mee hadden geholpen, maar te laat wisten dat er iets 
werd georganiseerd. Is dat bij u ook zo?                                                                                                                     
Hoe werkt het? Wanneer er een start wordt gemaakt met organiseren, wordt aan een grote groep 
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gemeenteleden een watsapp bericht of email gestuurd met wat er wordt georganiseerd, wanneer, wie hebben 
we daarvoor nodig denken te hebben. En of u daarbij zou willen helpen in de voorbereiding. U kunt dan zelf 
kijken of u het leuk vind en op dat moment ook kunt, en reageren naar Erika of Ria.  Zij verzamelen alle 
enthousiaste gemeenteleden en overleggen met de organisator. Dan hoort u daar concreet iets van terug. Het 
is geheel vrijblijvend of u mee doet. Lijkt u het leuk om toegevoegd te worden aan de watsapp groep?    Laat 
het ons weten. Erika: 06-48019977  (devries1996@ziggo.nl) of Ria: 06- 14139541 (arjahartog@kpnmail.nl)                                                                                                                 
We kijken uit naar uw bericht, we vinden het fijn om sowieso even iets van u te horen.                                               
Met vriendelijke groet, Erika de Vries, Ria den Hartog, Lydia Stapper           
 
GEMEENTEDIENST OP 3 MAART  
U en jij bent van harte uitgenodigd voor de gemeentedienst op 3 maart! Een dienst voor heel de gemeente en 
voorbereid door diverse gemeenteleden (jongeren en volwassenen) met de voorganger van deze dienst 
Pauline Kranendonk. Een dienst waarin we samen ons geloof willen beleven en vieren. Van harte welkom om te 
komen!                                                       
 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Openingszang 612: 1, 2 en 3/  Inkeer en verstilling/  
Bemoediging  en groet/ Zingen Psalm 84: 1, 2 en 6/ De kinderen gaan naar de KND, gemeente gaat zitten/                               
Kyrie V(…) voor wie de zon niet meer lijkt op te gaan. A Zingen 301j/   Glorialied 868: 1, 2 en 3/  Gebed voor de 
opening van de bijbel/ Lezing OT Jesaja 56: 1-7/ Zingen 971: 2 en 3/ Lezing NT Matteüs 15: 21-28/ Zingen 
636: 1, 2 en 3/  Preek/ Orgelspel/ Zingen 216: 1, 2 en 3/ Dankgebed en voorbeden ( telkens beantwoord met 
368c), stil gebed, Onze Vader/ De kinderen komen terug uit de KND/ Inzameling van de gaven/  
Slotzang 791: 1, 2 en 3/ Zegen beantwoord met zingen 425 
 
   Jesaja 56:1-7    

1 Zo spreekt Jahwe: Onderhoudt het recht, 
beoefent de gerechtigheid, want de komst van mijn 
redding is nabij en mijn gerechtigheid wordt weldra 
geopenbaard. 2 Gelukkig de man die zo handelt, de 
mens die daaraan vasthoudt, die de sabbat 
onderhoudt, hem niet ontheiligt, en zijn hand ervoor 
behoedt enig kwaad te doen.  
3 De vreemdeling die zich bij Jahwe aansluit hoeft 
niet te zeggen: `Jahwe houdt mij zeker afgezonderd 
van zijn volk.' Ook de kastraat mag niet zeggen: `Ik 
ben maar een dorre boom.' 4 Want dit zegt Jahwe: 
Aan de kastraten die mijn sabbat onderhouden, en 
verkiezen wat Mij welgevallig is en vasthouden aan  

mijn verbond,  5 aan hen geef Ik in mijn huis en binnen 
mijn muren een gedenksteen en een naam, een 
eeuwige naam geef Ik hun, een die nooit wordt 
uitgewist.  6 De vreemdelingen die zich bij Jahwe 
hebben aangesloten, om Hem te dienen en de naam 
van Jahwe te beminnen, om zijn dienstknechten te zijn; 
al degenen die de sabbat onderhouden, hem niet 
ontheiligen en vasthouden aan mijn verbond:  7 hen 
allen laat Ik komen naar mijn heilige berg, en schenk 
hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand - en 
slachtoffers zijn welgevallig op mijn altaar. Want mijn 
huis zal heten: Huis van gebed voor alle volken.  

   
  Matteüs 15:21-28   

21Vandaar trok Jezus zich terug naar de streek van 
Tyrus en Sidon.  
22 Op een gegeven ogenblik trad een Kananeese 
vrouw afkomstig uit dat gebied naar voren, luid 
roepend: “Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van 
David! Mijn dochter is van een duivel bezeten en 
wordt verschrikkelijk gekweld.”  
23 Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord. 
Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het 
verzoek: “Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft 
ons achterna roepen.”  24 Hij antwoordde: “Ik ben  

alleen maar tot de verloren schapen van het huis van 
Israël gezonden.” 25 Maar de vrouw kwam naderbij, 
wierp zich voor zijn voeten neer en zei: “Heer, help mij!”  
26 Hij gaf haar ten antwoord: “Het is niet goed het 
brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden 
te geven.”  27 “Wel waar, Heer”, sprak zij, “want de 
honden eten immers toch ook de kruimels die van de 
tafel van hun meesters vallen.”  28 Daarop zei Jezus 
haar: “Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw verlangen 
wordt ingewilligd.” En van dat ogenblik was haar 
dochter genezen.  

   
  Wilt u de preek nog eens nalezen? Dat kan door naar de website www.suzantenheuw.nl te gaan waar de   
  preek onder de rubriek ‘Preken’ zal worden gepubliceerd. 
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