
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  22 

 
26 mei 2019  22e jaargang, week 22                                     e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds Th. Wegman  
Ouderling van dienst  mw. M. I. Latour-Swaanswijk  
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Deneya Sluimer 
Koster dhr. R. Schreurs  
Bloemengroet fam. R. Schreurs 
 
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 de Voedselbank. 
 
KINDERNEVENDIENST 

 
 
 
 

Geloof in vrede                                                            Johannes 14: 23-29      

De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en denken terug aan wat hij hun 
leerde over vrede en over de Geest. Als je de woorden van Jezus verder 
vertelt, is het verhaal nog lang niet afgelopen!  

 
DEZE WEEK     
Woensdag     18.30 uur    Jij-Kids 
Donderdag    10.00 uur    Dienst op Hemelvaartsdag in de Gereformeerde Kerk,   
                                         voorganger ds. G.M. van der Linden, Klundert 
Donderdag    14.30 uur    Viering op Hemelvaartsdag in de Zeven Schakels , voorganger Gemma Verlijsdonk 
Vrijdag           20.00 uur    RefleXion & Joy 
 
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 
 
GEZONGEN LITURGIE VOOR PINKSTEREN                                                                             
Op zaterdag 8 juni organiseert de Raad van Kerken Zevenbergen een Pinksterbijeenkomst in de Hervormde 
kerk. Een projectkoor met leden van verschillende kerken is al 2 maanden bezig met het instuderen van een 
gezongen pinksterliturgie. Het begint om 19.00 uur en duurt een klein uur. De toegang is gratis en na afloop 
bent u welkom voor een kopje koffie in Het Anker.  
 
ZOMERKOFFIEOCHTENDEN                                                                                                                                       
In de zomermaanden kan het stil zijn thuis. Velen zijn weg of op vakantie. Ook dit jaar willen we weer 
koffieochtenden houden in onze kerk, maar voor een langere periode en wel in de maanden juni, juli en 
augustus. Iedere donderdagochtend is de kerk vanaf 10.00 tot 12.00 uur open. Er zijn dan ook een aantal 
gemeenteleden, die koffie of thee schenken en waar je een praatje mee kunt maken.  De eerste ochtend is op 
donderdag 6 juni vanaf 10.00 uur en de laatste op donderdag 29 augustus Dus als u zin heeft om langs te 
komen, kom gerust. Hoe meer zielen hoe gezelliger.  

 



 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Aanvangslied Ps. 90: 1, 3 en 8/  Stil gebed/  Bemoediging en 
groet/ Zingen Ps. 81: 1, 5, 6 en 9/ De kinderen gaan naar de KND/ Kyrie met gezongen responsie Heer ontferm 
U / Glorialied 146c: 1, 3 en 7/  Leefregel/ Zingen ELB 79: 1, 2 en 3/ Gebed om verlichting met de Heilige 
Geest/ Schriftlezing 2 Kon. 2: 1-15/ Zingen ELB 174 : 1, 2 en 3/ Verkondiging/ Orgelspel/ Zingen 663: 1 en 2/           
Dankgebed en voorbeden/ De kinderen komen terug uit de KND/ Collecten/ Slotlied 935: 1, 2 en 3/   
Zegen (gezongen amen)  
                                                          
2 Koningen 2: 1-15                                     

1De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een 
stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa 
stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, 2maar 
Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik 
naar Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER 
leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik 
u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen op weg naar 
Betel. 3De profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de 
stad tegemoet en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat 
de HEER vandaag uw meester van u zal 
wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij. ‘Zegt u 
maar niets.’ 4Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, 
de HEER wil dat ik naar Jericho ga.’ Maar Elisa 
antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u 
leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ 
Zo gingen ze samen naar Jericho. 5De profeten uit 
Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: 
‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u 
zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. 
‘Zegt u maar niets.’ 6Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, 
de HEER wil dat ik naar de Jordaan ga.’ Maar Elisa 
antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u 
leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ 
Zo gingen ze samen verder. 
7Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig 
profeten die hen waren gevolgd bleven op een 
afstand staan kijken. 

8Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij 
sloeg ermee op het water, waarop het naar links en 
naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden 
oversteken. 9Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: 
‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word 
weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat 
mij dubbel in uw geest delen.’ 10‘Je vraagt iets heel 
moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word 
weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je 
het niet ziet, gebeurt het niet.’ 11En terwijl ze liepen te 
praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door 
een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en 
Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. 
12Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! 
Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer 
kon zien, scheurde hij zijn kleren. 13Hij raapte Elia’s 
mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de 
oever van de rivier hield hij stil. 14Hij sloeg met Elia’s 
mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de HEER, de 
God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en 
opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, 
zodat Elisa kon oversteken. 15De profeten uit Jericho, 
die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden 
tegen elkaar: ‘De geest van Elia is op Elisa 
neergedaald.’ Ze gingen hem tegemoet, knielden voor 
hem neer  

 
  Evangelische Liedbundel 79: 1, 2 en 3                       Evangelische Liedbundel 174: 1, 2 en 3  

Vrede zij u, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
 
Ontvangt mijn Geest, beilige Geest 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, beilige Geest 
Hij zal u leiden, 

Leid, vriend'lijk Licht, mij als een trouwe wacht, 
leid Gij mij voort! 
'k Ben ver van huis en donker is de nacht, 
leid Gij mij voort! 
Schoon ook de toekomst mij verborgen zij, 
licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij. 
 
Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U: 
'Leid Gij mij voort!' 
Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu: 
leid Gij mij voort! 
Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet 
mijn hart geen rust en 'k vond uw vrede niet. 
 
Schenk mij uw zegen, toon m' uw wondermacht, 
en leid mij voort 
langs 't smalle pad, tot in de donk're nacht 
de morgen gloort. 
Dan lacht mij toe der eng'len trouwe wacht, 
die mij geleidd' en mij heeft thuis gebracht. 

 
  



 


