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Voorganger ds. P. de Graaf
Ouderling van dienst mw. A.L. Koert-Oosterloo
Organist dhr. A. van Muijen
De kaarsen worden aangestoken door Joris den Hollander
Koster dhr. C. Bonis
Bloemengroet fam. C. Bonis
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
In de war

Lucas 24: 13-35

Jezus is gestorven en begraven, maar zijn graf is leeg. De Emmaüsgangers
zijn zo druk in gesprek, dat ze niet merken dat Jezus met hen mee loopt. Pas
tijdens de maaltijd ontdekken ze wie die wonderlijke man is, die de hele tijd
met hen mee gelopen heeft.

DEZE WEEK
Donderdag 14.30 uur Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger ds. E. Barendregt
Vrijdag
15.00 uur Weeksluiting in de Westhoek, voorganger mw. P. Kranendonk
Zaterdag
19.00 uur Bezinningsbijeenkomst i.v.m. dodenherdenking
VAKANTIE DS. De ROOIJ
Ds C.L. de Rooij is nu twee weken op een welverdiende vakantie. Op dinsdag 14 mei zal hij weer in
Zevenbergen zijn.
GEBRUIKTE GOEDERENMARKT
Op zaterdag 11 mei 2019 wordt dit jaar weer de gebruikte goederenmarkt georganiseerd en wel van 10.00
uur tot 16.00 uur. Ook dit jaar is er weer keuze uit vele planten en uit vele boeken. Door de werkzaamheden
rondom het haventracé wordt de goederenmarkt gehouden op het parkeerterrein van de 7 Schakels.
De opbrengst gaat naar de volgende goede doelen:
"Schuldhulpmaatje"
-Stichting Optiekproject van dhr Gé de Man
-Project in Zuid Afrika The Leadership Experience
-Stichting PhySci voor gehandicapte kinderen in Bangladesh
-Vares hulp aan projecten voor de armste (Bosnie).
Komt u ook?

ORDE VAN DIENST
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Zingen Psalm 150: 1 en 2/ Stil gebed, bemoediging en groet/
Zingen 216: 1, 2 en 3/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst Verootmoediging/ Zingen 885: 1 en 2/
Geloofsbelijdenis/ Zingen 641: 1, 2 en 3/ Leefregel/ Zingen 825: 9 en 10/ Gebed / Schriftlezing Joh. 20: 19-29
Zingen 620: 1, 6, 7, 8, 9 en 10/ Prediking/ Orgelspel & sopraan (Aart van Muijen en Adriënne Mutsaers) Holy
City/Zingen 913: 1, 2 en 3/ Dankgebed, voorbeden, Onze Vader/ De kinderen komen terug van de
kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Zingen 904: 1 en 2/ Zegen (gezongen amen)
Johannes 20: 19-29
19Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren
afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden.
Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens
jullie vrede!’ 20Na deze woorden toonde hij hun zijn
handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat
ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens
jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden,
zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies hij
over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.
23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze
vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet
vergeven.’

24Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘
tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25Toen de
andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer
gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers
in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als
ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’
26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en
Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten
waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie
vrede!’ zei hij, 27en daarna richtte hij zich tot Tomas:
‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je
hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar
geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’
29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt,
geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

