
 
  

 

7 juli 2019 22e jaargang, week 28                           e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl                             
Voorganger  Ds. J. Noordam  
Ouderling van dienst  dhr. P. Bouman  
Organist dhr.  S. van Hemsbergen 
Koster dhr. J. van der Stelt  
 
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 Kerk in Actie( vakantiepret voor 
kinderen in armoede) 
                                                                                                                                 
DEZE WEEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Donderdag  10.00 uur   Zomer koffieochtend in de kerk, iedereen is welkom tussen 10 en 12 uur!  
Donderdag  14.30 uur   Protestantse dienst in de Zeven Schakels           
 
VAKANTIEPERIODE KINDERNEVENDIENST 
In de vakantietijd  volgt de kindernevendienst  een aangepast programma. De kinderen kijken naar een 
film. Ze komen niet terug in de kerk en kunnen na afloop van de dienst worden opgehaald in Het Anker. 
                                                                       
VAKANTIE PAULINE KRANENDONK 
Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van 29 juni t/m 14 juli. 

 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Aanvangslied Ps. 43: 3 en 4/  Stil gebed/  Bemoediging 
en groet/  Aanvangstekst 1 Kor. 13:13/ Zingen 675: 1 en 2/ De kinderen gaan naar de 
kindernevendienst/ Verootmoediging/ Genadeverkondiging/ Zingen Ps. 25: 2 en 3/ Leefregel/ Zingen Ps. 
25: 5 en 6/ Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest/ Schriftlezingen 
Gal. 5: 1, 13-26 en 1 Kor. 13/ Zingen 841: 1, 2 en 3/ Verkondiging/ Orgelmuziek/ Zingen Psalm 133/  
Dankgebed en de voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader/ Collecten/ Slotlied Ps.92 : 7 en 8/ 
Zegen (gezongen amen)  
 
Galaten 5: 1, 13-26 

1Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid 
zouden leven; houd dus stand en laat u niet 
opnieuw een slavenjuk opleggen.  
 
13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te 
zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen 
verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in 
liefde, 14want de hele wet is vervuld in één 
uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15Maar 
wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u 
niet door elkaar wordt verslonden. 16Ik zeg u dus: 
laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht 
op uw eigen begeerten. 17Wat wij uit onszelf 
najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest 
verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in 
tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar 
wilt. 18Maar wanneer u door de Geest geleid 
wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19Het  
is bekend wat onze eigen wil allemaal  

teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en 
 losbandigheid, 20afgoderij en toverij, vijandschap, 
tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en 
rivaliteit, 21afgunst, bras- en slemppartijen, en nog 
meer van dat soort dingen. Ik herhaal de 
waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan 
deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben 
aan het koninkrijk van God. 22Maar de vrucht van 
de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen 
wet die daar iets tegen heeft. 24Wie Christus Jezus 
toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle 
hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 
25Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan 
ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 
26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars 
zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. 
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1 Korintiërs 13 

       1Al sprak ik de talen van alle mensen en die van 
de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer 
zijn dan een dreunende gong of een schelle 
cimbaal. 2Al had ik de gave om te profeteren en 
doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle 
kennis en had ik het geloof dat bergen kan 
verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 
3Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel 
aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam 
prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde 
niet, het zou mij niet baten. 
4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde 
kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 
zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en niet 
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent 
het kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over het 
onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7Alles 
 

verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in 
alles volhardt ze. 
8De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen 
verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis 
verloren gaan – 9want ons kennen schiet tekort en 
ons profeteren is beperkt. 10Wanneer het 
volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 
11Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, 
dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. 
Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter 
me gelaten. 12Nu kijken we nog in een wazige 
spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is 
mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik 
volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13Ons 
resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
grootste daarvan is de liefde. 

 
 

 


