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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 World Vision. 
 
KINDERNEVENDIENST 

 
 
 

Veranderen                                                                    Lucas 24: 35-48       

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Niet als een geest, maar als een mens. Je 
kunt hem aanraken en hij eet een visje. Alsof er niets veranderd is. Vandaag 
vieren we ook bevrijdingsdag.  

 
 
DEZE WEEK     
Maandag        13.30 uur    Vergadering HVD 
Woensdag      14.00 uur    Ledenmiddag PCOB. Onderwerp: Flipje en Maatschappij De Betuwe. 
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 en RefleXion 
Zaterdag         10.00 uur   Gebruikte goederen markt 
 
BIJBELKRING 
Op dinsdag 14 mei om 19.30 uur is er de laatste bijbelkring van dit seizoen. Plaats weer in Het Anker 
 
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 Bangladesc 
-Vares hulp aan projecten voor de armste (Bosnie). 

Komt u ook? 
 



 

 

 
 ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Aanvangslied 482/ Stil gebed/ Bemoediging en groet/                 
Antwoordlied Psalm 72: 1 en 4/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst  Gebed/ Leefregel/  
Zingen 974: 1, 3 en 5/ Gebed om verlichting met de Heilige Geest/  1e Lezing Jes 11: 1-10/ Zingen 466: 6 en 7/ 
2e Lezing Luk. 12: 49-51/ Zingen 466: 4 en 5. Verkondiging/ Orgelspel/ Antwoordlied 1010: 1, 2 en 3/        
Dankgebed en voorbeden/ De kinderen  komen  terug van de  kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ 
Zingen 1010:4/ Zegen (gezongen amen)  
                                                                 
  Jesaja 11: 1-10                                                            

1Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een 
scheut van zijn wortels komt tot bloei. 2De geest van 
de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid 
en inzicht,  een geest van kracht en verstandig 
beleid, een geest van kennis en ontzag voor de 
HEER. 3Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn 
oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,  noch grondt hij 
zijn vonnis op geruchten. 4Over de zwakken velt hij 
een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft 
hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de 
gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen 
doodt hij de schuldigen. 5Hij draagt gerechtigheid als 
een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel 
om zijn heupen. 6Dan zal een wolf zich neerleggen  

naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje  
neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine 
jongen zal ze hoeden.  
7Een koe en een beer grazen samen, hun jongen 
liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. 
8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een 
kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 
9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil  
op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER 
vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee 
bedekt. 10Op die dag zal de telg van Isaï als een 
vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken 
hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 
Terugkeer van de overlevenden van Israël  

 
  Lukas 12: 49-51 

49Ik ben gekomen om op aarde een vuur te 
ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al 
brandde! 50Ik moet een doop ondergaan, en ik word 
hevig gekweld zolang die niet volbracht is.  

51Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te 
brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom 
verdeeldheid brengen. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


