
                                                                                                                                                                                                    

ZONDAGSBRIEF  14 

 
31 maart 2019  22e jaargang, week 14                                e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. Th. Wegman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ouderling van dienst  mw. M. Latour-Swaanswijk 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Simon op ‘t Hof 
Koster dhr. R. Schreurs 
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 uitgangscollecte is voor Missioniar Werk. 

 

KINDERNEVENDIENST 

 
 
 

Vergeven                                                       Lucas 15: 11-32      

Het is feest als de verloren zoon thuis komt. Iedereen is weer bij elkaar. Een 
nieuw begin! Maar voor dat het zover is, is nog wel wat nodig. Zolang de 
oudste zoon moppert, wordt het niks. De vader heeft voorgedaan hoe je kunt 
vergeven. De vraag is of de oudste zoon dat ook kan. 

 
 
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     
Maandag        13.30 uur  Vergadering HVD  
Woensdag      18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                                                                  
Donderdag     14.30 uur   Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger Wil en Marian  
Vrijdag            15 00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger mw. P. Kranendonk                                                                     
Vrijdag            20.00 uur  RefleXion 
 
 
ZONDAGAVONDSAMENKOMST  
De samenkomst in april is op zondagavond 7 april om 19.00 uur in het Anker. Dit komt omdat op 14 april de 
Passion in Zevenbergen wordt gehouden op hetzelfde tijdstip als de samenkomst. 

 
GEMEENTEAVOND 
De gemeenteavond wordt gehouden op woensdag 17 april ( en niet zoals eerder vermeld op 10 april)  
 
 
 

 

 



ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Aanvangslied Psalm 122: 1, 2 en 3/ Stil gebed / Bemoediging 
en groet/  Zingen Psalm 116: 1, 2, 3 en 8/  De kinderen gaan naar de kindernevendienst/  Kyriegebed met 
gezongen responsie: (Heer ontferm U 3x)/ Glorialied 575: 1, 2 en 6/  Leefregels/ Zingen 576b : 1, 2 en 5/ 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest// 1e Schriftlezing  Lucas 22:39-46/ Zingen EL 118: 1, 2 en 3/ 2e 
Schriftlezing Johannes 18: 1-12/ Zingen 907: 1 en 2/ Verkondiging/ Orgelspel/  Zingen EL 342/ Dankgebed en 
voorbeden/ De kinderen komen terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Slotlied 912: 1, 2, 3 
en 6/ Zegen (gezongen amen)    
                                                              
  Lucas 22: 39-46                                                             

39 En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij 
gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn 
discipelen volgden Hem.40  Toen Hij op die plaats 
gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in 
verzoeking komt.41  En Hij verwijderde Zich van 
hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer 
en bad: 42  Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker 
van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe 
geschieden. 43  En aan Hem verscheen een engel  

uit de hemel, die Hem versterkte. 
44  En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te 
vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die 
op de aarde neervielen. 45  En toen Hij van het gebed 
opgestaan was, kwam Hij bij Zijn discipelen en vond hen 
slapend van droefheid. 46  En Hij zei tegen hen: Hoe 
kunt u slapen! Sta op, en bid dat u niet in verzoeking 
komt. 

 
  Johannes 18: 1-12  

1 Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn 
leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. 
Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen. 
2  Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want 
Jezus was er vaak met zijn leerlingen 
samengekomen. 3  Judas ging ernaartoe, samen 
met een cohort soldaten en dienaren van de 
hogepriesters en de Farizeeën. Ze waren gewapend 
en droegen fakkels en lantaarns. 
4  Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. 
Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ 5  
Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het, ‘zei 
Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. 6  
Toen hij zei: ‘Ik ben het, ‘deinsden ze achteruit en 
vielen op de grond. 

7  Weer vroeg Jezus: ‘Wie zoeken jullie?’ en weer 
zeiden ze: ‘Jezus uit Nazaret.’ 
8  ‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het, ”’zei Jezus. ‘Als 
jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ 9  Zo 
gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: 
‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren 
laten gaan.’ 10  Daarop trok Simon Petrus het zwaard 
dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de 
hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af; Malchus 
heette die slaaf. 11  Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek 
je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader 
mij gegeven heeft niet drinken?’ 12  De soldaten met 
hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen 
Jezus en boeiden hem. 

 
  Evangelische liedbundel 118: 1, 2 en 3                      Evangelische liedbundel 342 

1Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht, 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
refrein: 
Zie onze God, de Koning-Knecht. 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag, 
gedragen door zijn liefdemacht. 
 
2En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet, 
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied' 
refrein 
 
3Zie je de wonden zo diep? 
De hand die aard en hemel schiep 
vergaf de hand die Hem sloeg, 
de man, die onze zonden droeg. 
refrein 

Heer, ik prijs uw grote Naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn; 
van het kruis naar het graf, 
uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote Naam. 
 ( lied eenmaal herhalen) 

 


