
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  21 

 
19 mei 2019  22e jaargang, week 21                                     e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds G.A. de Weerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ouderling van dienst  dhr. J. Oskam 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door  Veerle Mutsaers 
Koster dhr. G.S. Ardon  
Bloemengroet fam. M. de Vries 
 
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 

 
 
 
 
 
 

Laat het maar zien                                                          Johannes 13: 31-35       

In het verhaal voor de jongste kinderen vragen Petrus en Johannes zich af of 
het verhaal nog verder gaat na Jezus’ dood en opstanding. In het verhaal voor 
de oudste kinderen hebben de leerlingen het erover wat Jezus als opdracht 
heeft meegegeven.  

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

DEZE WEEK     
Woensdag     18.30 uur    Jij-Kids 
Donderdag    14.30 uur    Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger ds. A. Slingerland     
Vrijdag           20.00 uur    RefleXion 
 
ZONDAGAVONDSAMENKOMST 
Deze komt voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar vanavond 19 mei om 19.00 uur in het Anker. We zullen 
nadenken over ware wijsheid aan de hand van Spreuken 12 de verzen 1 tot 15. 
 
UITNODIGING OUDERENMIDDAG 
Namens de Diaconie van de Gereformeerde en Hervormde kerk van Zevenbergen willen we u van harte 
uitnodigen voor de jaarlijkse ouderenmiddag. Het zal een gezellige en gevarieerde middag worden onder het 
genot van een hapje en een drankje. Deze middag wordt gehouden op woensdag 5 juni van 14:00 tot 17:30 
in Het Anker. Opgeven graag voor 31 mei bij:  Bets Vriens 0168-324462 of Monica Bezemer 076-5424154 
 
HERHALING REANIMATIE                                                                                                                                            
Op 16 september of 8 oktober zijn er herhalingsavonden voor de Reanimatie. Deze avonden zijn bedoeld voor 
degenen die via onze gemeente en de gereformeerde kerk de Reanimatie bijhouden.  Wie hier gebruik van wil 
maken, kan zich opgeven bij Wino van Dongen:  winovandongen@home.nl  

GOEDE DOELENMARKT  zaterdag 11 mei 2019                                                                                                      
Wat een prachtige dag, het was goed om de markt buiten op de parkeerplaats te houden, al zag het er in het 
begin van de week niet naar uit. Een nieuwe locatie, maar wel gezellig, Veel kopers, leuke muziek van de 
muziekvereniging. Iedereen vol vuur, leuk om te zien. Veel mooie spullen.                                                                                  
De totale opbrengst was enorm :  € 4.200 netto. Hier gaan wij de projecten weer blij mee maken. 

 

mailto:winovandongen@home.nl


 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Intochtspsalm  Psalm 98: 1 en 2/  Zingen Klein gloria 195/ Stil 
gebed/ Bemoediging en groet/ Zingen Psalm 98: 3/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst/ Vermaning/  
Zingen 213: 1 en 3/  Gebed /  1e Schriftlezing Num 13: 27- 14: 4/ Zingen 655: 1 en 2/ 2e Schriftlezing 1 Kor. 
15: 8-19/ Zingen 655: 3, 4 en 5/ 3e Schriftlezing Mat 7: 24-27/ Lofprijzing 339a/ Preek/ Orgelspel/ 
Geloofsbelijdenis/ Zingen (staand) Psalm 98: 4/  Gebeden/ De kinderen  komen  terug van de  
kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Zingen 977: 1, 5, 6 en 7/ Zegen (gezongen amen)  
                                                                 
 Numeri 13: 27-14: 4                                       

27‘Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe 
hebt gestuurd,’ vertelden ze aan Mozes. ‘Werkelijk, 
het vloeit over van melk en honing, en deze vruchten 
groeien er. 28Maar daar staat tegenover dat de 
bevolking van dat land sterk is. De steden zijn 
versterkt en heel groot, en ook hebben we er 
Enakieten gezien. 29In de Negev wonen 
Amalekieten, in het bergland Hethieten, Jebusieten 
en Amorieten, en aan de kust en langs de Jordaan 
wonen Kanaänieten.’ 30Kaleb, die wilde voorkomen 
dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: ‘We 
kunnen zonder probleem optrekken en het land in 
bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan.’ 
31Maar de mannen die met hem mee waren geweest 
zeiden: ‘We kunnen dat volk niet aanvallen, het is te 
sterk voor ons.’ 32En ze vertelden de Israëlieten 
allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend 
hadden. ‘Het land dat wij op onze verkenningstocht   

doorkruist hebben,’ zeiden ze, ‘verslindt zijn inwoners, 
en alle mensen die we er gezien hebben waren 
uitzonderlijk lang. 33We hebben daar zelfs reuzen 
gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van 
reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen, en 
veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn.’ 
 
141Hierop barstte het hele volk in tranen uit, heel de 
nacht door klonk hun gejammer. 2Ze begonnen zich 
allemaal te beklagen. ‘Waren we maar in Egypte 
gestorven,’ zeiden ze tegen Mozes en Aäron, ‘of hier in 
de woestijn. 3Waarom brengt de HEER ons naar dat 
land? Om door het zwaard geveld te worden, en om 
onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken? We 
kunnen beter teruggaan naar Egypte.’ 4En tegen elkaar 
zeiden ze: ‘Laten we een leider kiezen en teruggaan 
naar Egypte.’ 

 
  1 Korintiërs 15: 8-19 

8Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan 
het misbaksel dat ik was. 9Want ik ben de minste 
van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard 
omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. 10Alleen 
dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade 
is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. 
Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle 
andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij 
Gods genade. 11Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, 
wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en 
door die boodschap bent u tot geloof gekomen. 
 
12Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd 
dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen 
sommigen van u dan zeggen dat de doden niet  

zullen opstaan? 13Als de doden niet opstaan, is ook  
Christus niet opgewekt; 14en als Christus niet is 
opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw 
geloof zinloos. 15Dan blijkt dat wij als getuigen van 
God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard 
hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want als er 
geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet 
hebben gedaan. 16Wanneer de doden niet worden 
opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. 17Maar als 
Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent 
u nog een gevangene van uw zonden 18en worden de 
doden die Christus toebehoren niet gered. 19Als wij 
alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de 
beklagenswaardigste mensen die er zijn. 

 
  Matteüs 7: 24-27 

24Wie deze woorden van mij hoort en ernaar 
handelt, kan vergeleken worden met een verstandig 
man, die zijn huis bouwde op een rots. 25Toen het 
begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er 
stormen opstaken en het huis van alle kanten 
belaagd werd, stortte het niet in, want het was 
gefundeerd op een rots. 26En wie deze woorden  

van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken 
worden met een onnadenkend man, die zijn huis 
bouwde op zand. 27Toen het begon te regenen en de 
bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er 
van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het 
in, en er bleef alleen een ruïne over.’ 

 


