
                                                                                                                                                                                                    

ZONDAGSBRIEF  13 

 
24 maart 2019  22e jaargang, week 13                                e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. W. van Laar  
Ouderling van dienst  dhr. J. Oskam 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Rebecca Burgers 
Koster dhr. G. Ardon 
Bloemengroet fam. G. Ardon 
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer. De uitgangscollecte is voor M.A.F. vliegers. 

 

KINDERNEVENDIENST 

 
 
 
 
 
 

Geduld                                                           Lucas 13:1-9      

Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die 
al drie jaar geen vruchten geeft. Wat moet je met zo’n boom, omhakken? De 
eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de wijngaardenier overtuigt 
hem: geef de boom ook dit jaar nog een kans. Heb geduld!  

 
TIENERVIERING 
Vanmorgen is er weer Tienerviering voor de jongste groep.  Je bent welkom! 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR     
Voor alle zieken, voor degenen die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, iedereen die wacht op 
uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en gezin bidden wij om  de rust, de 
kracht en de troost van Gods nabijheid.   
                                                                                                                                                       
DEZE WEEK     
Dinsdag          10.00 uur  Bijbelkring 
Woensdag      18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                                                                  
Donderdag      4.30 uur   Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger mw. B. de Waal-v.d. Vlies 
Vrijdag            20.00 uur  JoY 
 
 
BIJBELKRING  
De bijbelkring komt weer bij elkaar op dinsdagmorgen 26 maart om 10.00 uur in het Anker. 
 
PAASMIDDAG HVD 
In ‘t Ankertje van februari/maart kon u al lezen over de Paasmiddag van de HVD op maandag 15 april. 
Omdat Pasen toen u dat las nog ver weg was, willen we u er via de Zondagsbrief nog even aan herinneren. 
De middag begint om 14.00 uur en wordt afgesloten met een broodmaaltijd. U kunt zich tot  7 april  opgeven bij 
Jenny van Est (tel. 327581 of Lenie Jansen (Tel. 326034)  
 



DIENST MET ROB FAVIER IN KLUNDERT  
Op zondag 31 maart is er in de gereformeerde kerk in Klundert ( Stadhuisring) een bijzondere dienst waarin 
Rob Favier voorgaat. De dienst is een mengeling van prediking en liedjes. In deze dienst staat Petrus centraal, 
een discipel van Jezus met een grote mond, maar een klein hartje. De dienst begint om 10 uur  
 
GEMEENTEAVOND 
De gemeenteavond wordt gehouden op woensdag 17 april ( en niet zoals eerder vermeld op 10 april)  
 
 
 
AFSCHEID, HERBEVESTIGING EN BEVESTIGING                                                                                                                                                               
Vandaag worden een  aantal ambtsdragers  bevestigd en herbevestigd.  

Herbevestigd zullen worden: 
Mw. E. Vriens (Bets), de Knip 10 in Zevenbergen als diaken 
Dhr. A.C. Langerak (Aart), van Aerschotstraat 14 in Zevenbergen  als diaken. 
Bevestigd zullen worden: 
Mw. S.H. van der Stelt-Postma (Sieta), Hoofdstraat 86a in Zevenbergschen Hoek als ouderling 
kerkrentmeester 
Mw. A.L. Koert-Oosterloo (Annet), Oude Kerkstraat 42 in Zevenbergen als ouderling voor de Westhoek 
Mw. H.J. van Rijn (Hetty), Stationsstraat 51 in Zevenbergen voor ouderling als Jeugd en Gezin 
Mw. F. Ardon-Petersen (Ria), Kamillestraat 29 in Zevenbergen als  ouderling voor de ouderen in de wijken 
1-6. 
We zullen afscheid nemen van de ouderling kerkrentmeesters mw. Ellie van Wing-Les en dhr. Dik Ardon.  
 

ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Aanvangslied Psalm 103:1/ Stil gebed / Votum en groet/   
Drempelgebed/ Tien woorden zingen 310/  De kinderen gaan naar de kindernevendienst/  Gebed om de       
opening van het Woord/ 1e Schriftlezing  Lucas 15: 11-24/ Zingen 654: 1 en 2 / 2e Schriftlezing Lucas 15: 25-
32/ Zingen 654: 4 en 6/ Preek/ Orgelspel/  Zingen 944: 1, 2 en 4/ De kinderen komen terug van de 
kindernevendienst/ Afscheid ambtsdragers/ Zingen Psalm 90: 8/ Presentatie-Opdracht-Gebed/Gelofte en 
herbevesting van ambtsdragers die hun werk voortzetten/ Gelofte van nieuw aantredende ambtsdragers- Zegen 
( gemeente gaat staan)/ Aanvaarding door gemeente/ Zingen 416: 1 en 2/ Gemeente gaat zitten/ Gebeden/ 
Inzameling van de gaven/ Slotlied Psalm 103: 3 en 5/ Zegen (gezongen amen)  
                                                                 
  Lucas 15: 11-24                                                             

11Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 
12De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, 
geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” 
De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13Na 
enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit 
en reisde af naar een ver land, waar hij een 
losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 
14Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land 
getroffen door een zware hongersnood, en begon 
hij gebrek te lijden. 15Hij vroeg om werk bij een van 
de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn 
varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn maag 
willen vullen met de peulen die de varkens te eten 
kregen, maar niemand gaf ze hem. 17Toen kwam 
hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn 
vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om 
van de honger. 18Ik zal naar mijn vader gaan en 
tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen  

de hemel en tegen u, 19ik ben het niet meer waard  
uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van 
uw dagloners.” 20Hij vertrok meteen en ging op weg 
naar zijn vader. 
 
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg 
medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de 
hals en kuste hem. 21“Vader,” zei zijn zoon tegen hem, 
“ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het 
niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22Maar 
de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste 
gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn 
vinger en geef hem sandalen. 23Breng het gemeste kalf 
en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24want 
deze zoon van mij was dood en is weer tot leven 
gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze 
begonnen feest te vieren. 

 
  Lucas 15: 25-32 

25De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar 
huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en 
gedans. 26Hij riep een van de knechten bij zich en 
vroeg wat dat te betekenen had. 27De knecht zei 
tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader 
heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem 

geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit 
een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te 
vieren. 30Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die 
uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u 
voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31Zijn vader zei 
tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles 



gezond en wel heeft teruggekregen.” 28Hij werd 
woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn 
vader kwam naar buiten en trachtte hem te 
bedaren. 29Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang 
werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam  

wat van mij is, is van jou. 32Maar we konden toch niet 
anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was 
dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en 
is teruggevonden.”’ 

 

 


