
 
  

 

 
 
21 juli 2019 22e jaargang, week 30                           e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl                             
Voorganger  prof. Chr. Vonck  
Ouderling van dienst  mw. A.L.  Koert-Oosterloo  
Organist dhr.  A van Muijen  
Koster dhr. G.S. Ardon  
 
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 Optiekproject Papua  
                                                                                                                                 
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. 
 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Aanvangslied Psalm 149: 1 en 3/  Stilt gebed/                        
Bemoediging en groet/ Zingen 906: 1, 6, 7 en 8/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst/                       
Kyriëgebed met gezongen responsie (Heer ontferm U) Glorialied 532: 1, 2, 4 en 5/ Gebed om de opening 
van het Woord/ Schriftlezing OT Jesaja 6: 1-8/  Zingen Psalm 119: 34/  Schriftlezing NT Lukas 5: 1-11/ 
Zingen Psalm 119: 39)/ Prediking/ Orgelspel/ Zingen 935 (2 x)/  Voorbeden en Onze Vader/ Inzameling 
van de gaven/ Slotlied 416/ Zegen (gezongen amen)  
 
Jesaja 6: 1-8  

1In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, 
gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van 
zijn mantel vulde de hele tempel. 2Boven hem 
stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, 
twee om het gezicht en twee om het onderlichaam 
te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3Zij 
riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER 
van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld 
van zijn majesteit.’ 4Door het luide roepen 
schudden de deurpinnen in de dorpels, en de 
tempel vulde zich met rook. 5Ik schreeuwde het 
uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een  

mens met onreine lippen, en ik leef te midden van 
een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met 
eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse 
machten, gezien.’ 6Toen nam een van de serafs 
met een tang een gloeiende kool van het altaar en 
vloog daarmee op mij af. 7Hij raakte mijn mond 
ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je 
schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ 
8Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: 
‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik 
antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ 

 
Lucas 5: 1-11  

       1Toen hij eens aan de oever van het Meer van 
Gennesaret stond en het volk zich om hem 
verdrong om naar het woord van God te luisteren, 
2zag hij twee boten aan de oever van het meer 
liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren 
bezig de netten te spoelen. 3Hij stapte in een van 

      dreigden te scheuren. 7Ze gebaarden naar de 
mannen in de andere boot dat die hen moesten 
komen helpen; nadat dezen bij hen waren 
gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis 
dat ze bijna zonken. 8Toen Simon Petrus dat zag, 
viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga 
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de boten, die van Simon was, en vroeg hem een 
eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en 
gaf de menigte onderricht vanuit de boot. 4Toen hij 
was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: 
‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om 
vis te vangen.’ 5Simon antwoordde: ‘Meester, de 
hele nacht hebben we ons ingespannen en niets 
gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten 
uitwerpen.’ 6En toen ze dat gedaan hadden, zwom 

      er zo’n enorme school vissen in de netten dat die  

weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ 
9Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, 
over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen 
hadden; 10zo verging het ook Jakobus en 
Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon 
samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet 
bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11En nadat 
ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze 
alles achter en volgden hem. 

 

 


