
 
   

 

 
4 augustus 2019 22e jaargang, week 32                          e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl                             
 
Voorganger  ds. H. Vijver 
Ouderling van dienst  mw. F.  Ardon-Petersen  
Organist dhr.  A van Muijen  
Bloemen fam. B van der Put                                                                          
Koster dhr. R. Schreurs  
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het 
kerkrentmeesterlijk beheer. De uitgangscollecte is voor Vakantiehuis Nieuw Hydepark  

                                                                                                                                 

 
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 , voorganger ds. E. Barendregt          
 
 
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 SCRIBA                                                                                                                                    
De scriba, Mara Latour, heeft vakantie van 6 t/m 11 augustus  

  

ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  
Voorbereiding 
Zingen Psalm 121: 1 en 2/  Stil gebed/ Bemoediging en groet/ Zingen Psalm 121: 3 en 4/ De kinderen 
gaan naar de kindernevendienst/  Gebed om ontferming/ Zingen 887: 1, 2 en 3/ Woord van liefde/                        
Zingen als Gloria 305: 1, 2 en 3 
Dienst van het Woord 
Gebed / Schriftlezing Jesaja 35: 1 en 2/ Zingen Psalm 63: 1/  Schriftlezing  Handelingen 8: 26-40/ 
Zingen Psalm 63: 3/ Verkondiging ”leven in vreugde/ Orgelspel/  Zingen 321: 1 t/m 7 
Dienst van gaven en gebeden 
Gebed-voorbeden, stil gebed  en Onze Vader/ Inzameling van de  gaven/ Zingen 413: 1, 2 en 3/  
Zegen (gezongen amen)  
 
 
Jesaja 35: 1 en 2 

1De woestijn zal zich verheugen,  
de dorre vlakte vrolijk zijn, 
de wildernis zal jubelen en bloeien, 
2als een lelie welig bloeien, 
jubelen en juichen van vreugde. 

De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, 
met de schoonheid van de Karmel en de Saron. 
Men aanschouwt de luister van de HEER, 
de schoonheid van onze God. 
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Handelingen 8: 26-40 

      26Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga 
tegen de middag naar de verlaten weg van 
Jeruzalem naar Gaza.’ 27Filippus deed wat hem 
gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam 
hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge 
ambtenaar van de kandake, de koningin van 
Ethiopië, die belast was met het beheer van haar 
schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar 
God te aanbidden 28en zat nu op de terugweg in 
zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29De 
Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in 
de wagen.’ 30Filippus haastte zich naar hem toe 
en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij 
vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31De Ethiopiër 
antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij 
uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te 
stappen en bij hem te komen zitten. 32Dit was het 
schriftgedeelte dat hij las: 
‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; 
als een lam dat stil is bij zijn scheerder 
deed hij zijn mond niet open. 
 

      33Hij werd vernederd en hem werd geen recht 
gedaan, 

      wie zal van zijn nakomelinggen verhalen? 
      Want op aarde leeft hij niet meer.  
      34De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me   

zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf 
of over een ander?’ 35Daarop begon Filippus met 
hem te spreken over het evangelie van Jezus, 
waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. 
36Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water 
was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik 
niet gedoopt kunnen worden?’ 38Hij liet de wagen 
stilhouden en beiden liepen het water in, zowel 
Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem 
doopte. 39Toen ze uit het water kwamen, greep de 
Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en 
de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn 
weg vol vreugde. 40Filippus kwam terecht in 
Azotus; van daar reisde hij verder en verkondigde in 
alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea 
aankwam. 

 

 


