
 
    

 

 
11 augustus 2019 22e jaargang, week 33                          e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl                             
Voorganger  ds. Th. Wegman, Zeist 
Ouderling van dienst  mw. M. Bakker  
Organist dhr.  A van Muijen  
Bloemen fam. H. v.d. Duijn Schouten                                                                          
Koster dhr. G.S. Ardon  
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het 
kerkrentmeesterlijk beheer. De uitgangscollecte is voor SHMM, grip op je knip                                                                                                                               
 
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. W. van Laar     
Vrijdag         15.00 uur   Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. Z. van Hijum  
 
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. 
 
STARTZONDAG 15 SEPTEMBER MET GEZAMENLIJKE DIENST EN WARME LUNCH!                                                              
Het is alweer zover! Het is inmiddels traditie geworden dat de gezamenlijke kerken in Zevenbergen, om 
de twee jaar, aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar een speciale gezamenlijke dienst en start 
activiteit organiseren. De organiserende werkgroepen zijn afgelopen maanden bij elkaar geweest, de 
opzet zal op een soortgelijke manier zijn als twee jaar geleden, namelijk eerst een gezamenlijke dienst 
met daaraan sluitend  gezamenlijk koffie/thee/limonade drinken en een uitgebreide warme lunch met 
BBQ bij Het Anker. Aan iedereen wordt gedacht van jong tot oud, er komt o.a. een springkussen, 
schminken etc.                                                                                                                                                                 
Voor deelname aan de warme lunch mail naar startzondag7bergen@outlook.com,  onder vermelding van 
uw naam, aantal volwassenen, aantal kinderen, of met het inschrijfformulier dat in alle kerken ligt of uit 
uw kerkblad. U bent allen van harte uitgenodigd en tot 15 September 
 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Aanvangslied  Psalm 99: 1, 2, 3 en 4/  Stil gebed/       
Bemoediging en groet/ Zingen 283: 1, 2, 3 en 4/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst/  
Kyriegebed met gezongen responsie (Heer ontferm U) / Glorialied 273: 1, 2 en 3/  Leefregel/                                        
Zingen 310: 1, 2, 4 en 5/ Gebed on verlichting met de Heilige Geest/  Schriftlezing Richteren 15: 9-20/ 
Zingen 803: 3, 4 en 5/ Verkondiging/ Orgelspel/  Zingen EL 246: 1, 2 en 3/ Dankgebed en voorbeden/   
Inzameling van de  gaven/ Slotlied 416: 1,2 3 en 4/  Zegen (gezongen amen)  
 
Richteren 15: 19-20 

9De Filistijnen vielen daarop Juda binnen, sloegen 
hun kamp op bij Lechi en begonnen zich van daar 
te verspreiden. 10De Judeeërs vroegen hun 
waarom ze hun gebied waren binnengevallen en 
kregen als antwoord: ‘We zijn gekomen om 
Simson gevangen te nemen. We willen hem 
betaald zetten wat hij ons heeft aangedaan.’ 
11Toen gingen drieduizend Judeeërs naar 

vuur, zo makkelijk vielen ze van zijn armen en zijn 
polsen. 15Hij zag een ezelskaak liggen; het bot  
was nog hard. Hij raapte het op en sloeg er duizend 
man mee dood. 
16‘Met een ezelskaak 
heb ik hun botten gekraakt. 
Met een ezelskaak 
heb ik er duizend geraakt!’ 
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Simsons rotshol bij Etam. ‘Hoe kon je ons dit 
aandoen?’ vroegen ze. ‘Je weet toch dat de 
Filistijnen hier de baas zijn!’ Maar Simson zei: ‘Ik 
heb hun alleen betaald gezet wat zij mij hebben 
aangedaan.’ 12‘We zijn gekomen om je gevangen 
te nemen,’ zeiden de Judeeërs. ‘We gaan je 
uitleveren aan de Filistijnen.’ ‘Zweer me dan dat 
jullie me niet zullen doden,’ zei Simson. 13‘Nee, 
daar is geen sprake van,’ verzekerden ze hem. 
‘We binden je vast en leveren je aan hen uit, maar 
doden zullen we je niet.’ Ze boeiden hem met twee 
nieuwe touwen, leidden hem uit zijn rotshol 14en 
brachten hem naar Lechi, waar de Filistijnen 
juichend op hem afstormden. Toen voer de geest 
van de HEER in hem. De touwen waarmee hij was 
gebonden leken wel vlas dat wegschroeit in het  

riep hij uit, 17en gooide het bot weer weg. Hij 
noemde die plek Ramat-Lechi. 18Hij had 
ondertussen erge dorst gekregen, en daarom riep 
hij tot de HEER: ‘Aan u, Heer, heb ik deze 
geweldige overwinning te danken. Moet ik nu 
sterven van de dorst en alsnog in handen vallen van 
die onbesnedenen?’ 19Toen liet God in de kom van 
het dal bij Lechi de aarde openbarsten. Er kwam 
water uit en Simson dronk ervan, zodat hij weer 
helemaal op krachten kwam. En hij noemde die 
bron, die tot op de dag van vandaag bij Lechi is te 
vinden, En-Hakkore. 
 
20Tijdens de Filistijnse overheersing trad Simson 
twintig jaar lang op als rechter. 

 
Evangelische liedbundel 246: 1, 2 en 3 

      lk bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
      Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.               

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
      Ik bouw op U en ga in uwen Naam.                                

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.        
Ik bouw op U, en ga in uwen Naam. 

                                                                                         
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.                           
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 

      Toch rijst in mij een lied van overwinning.                        
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.                          
Toch rijst in mij een lied van overwinning.                               
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.                                    

 
       Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser.        

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.                                    
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan                                  
in rust met U die mij hebt voortgeleid.                                          
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan                                    
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

                                  

 

 


