
                                                                                                                                                                                                    

ZONDAGSBRIEF  36 

 
1 september 2019  22e jaargang, week 36                                e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger drs. C.L. de Rooij  
Ouderling van dienst  mw. H. Schreuders-Ardon 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Hanna Burgers 
Koster dhr. J. van der Stelt 
Bloemengroet fam. C. Bonis 
 
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 Red een Kind 

 

KINDERNEVENDIENST 

 Een nieuw leven door Christus                         Kolossensen 3:15-17 
 
Leven met Jezus betekent afscheid nemen van verkeerde dingen en ruim 
baan maken voor het goede 
 
 
 

 
DEZE WEEK                                                                                                                                                   
Maandag        13.30 uur   Vergadering HVD 
Woensdag      18.30 uur   Jij-kids 
Donderdag     14.30 uur   Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger ds. K. Groenendijk  
Vrijdag            15.00 uur   Weeksluiting in de Westhoek, voorganger Pauline Kranendonk 
Vrijdag            20.00 uur   JoY 
Zaterdag        10.00 uur    Goederenmarkt                 
 

ZONDAGAVONDSAMENKOMST  
Op zondagavond 1 september (vanavond) om 19.00 uur komen we weer bij elkaar voor het nieuwe seizoen. 
Het onderwerp wat we willen bespreken is “De Bijbel een bijzonder boek”. Iedereen is weer hartelijk welkom in 
het Anker.  
Hartelijke groet, Jan Oskam  
 
GOEDERENMARKT   7 september    
Op  zaterdag 7 september van 10.00 uur tot 16.00 uur wordt er weer een gebruikte goederenmarkt 
georganiseerd op het parkeerterrein bij de Zeven Schakels.  
Deze markt wordt georganiseerd door de zogenoemde drie marktkerken                                                                                                                 
De opbrengst van deze markt gaat altijd naar goede doelen in de directe omgeving.  
De laatst gehouden goederenmarkt op 11 mei jl. had maar liefst een opbrengst van € 4.200,00.                                                                                
Het merendeel van de werkzaamheden rondom deze markt wordt uitgevoerd door de leden van de Rooms 
Katholieke kerk. Graag wil ik de leden van onze kerk vragen om ook eens een handje te komen helpen. Dat kan 
zijn bij het opbouwen, afbreken van de kraampjes of het bemannen van een kraam.  
Laten wij de volgende keer ook aanwezig zijn om een handje mee te helpen.        
Heeft u vragen, dan verneem ik deze graag van u.  
Henk Malipaard  Tel. 0622182190,  mail malibo@planet.nl 
  

mailto:malibo@planet.nl


  
 
KENNISMAKINGSAVONDEN 
Vergeet u/jij niet om u/jij op te geven voor de kennismakingsavonden met ds. Oostermann. Zie voor informatie 
t’Ankertje.  
 
ACTIE KROTJESNACHT 
Van vrijdagavond 13 t/m zaterdagochtend 14 september wordt de 'Krotjesnacht’ gehouden (achter de Rooms-
Katholieke Kerk). Het opgehaalde sponsorgeld gaat naar Stichting Hart voor Haïti. Meer info: zie ’t Ankertje (bij 
de jeugdpagina’s). 

 Wil je als jongere meedoen? Gezellig! Laat het Pauline Kranendonk weten.  
 Wilt u de actie sponsoren? Graag! Sponsor één van de jongeren die meedoen of stort een gift op het 

rekeningnummer van de diaconie. 
U/jij bent welkom om te komen kijken in onze 'krottenwijk' op vrijdagavond 13 september. 
 
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   U kunt zich nog opgeven voor de lunch op 15 
september.  
 
ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Intochtslied Psalm 113: 1 en 2/ Stil gebed, votum en groet/                 
Zingen EL 241/ Kindermoment, waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan/  Gebod/ Zingen 310/  
Gebed /  1e Schriftlezing Psalm 139/ Zingen Psalm 139: 1 en 14/ 2e en 3e Schriftlezing Lucas 15: 1-7 en                 
Openbaring 2: 12 en 13/ Zingen Psalm 139: 4 en 5/ Prediking/ Orgelspel/ Zingen Ik zal er zijn/ Gebeden/  
De kinderen  komen  terug van de  kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Zingen  416/  
Zegen (gezongen amen)  
                                                    

  Psalm 139                                      

1Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER, 
u kent mij, u doorgrondt mij, 2u weet het als ik zit of 
sta, u doorziet van verre mijn gedachten. 3Ga ik op 
weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen 
bent u vertrouwd. 4Geen woord ligt op mijn tong, of 
u, HEER, kent het ten volle. 5U omsluit mij, van 
achter en van voren, u legt uw hand op mij. 
6Wonderlijk zoals u mij kent,  het gaat mijn begrip te 
boven. 7Hoe zou ik aan uw aandacht 
ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 8Klom 
ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer 
in het dodenrijk – u bent daar. 9Al verhief ik mij op 
de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen 
voorbij de verste zee, 10ook daar zou uw hand mij 
leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. 11Al zei 
ik: ‘Laat het duister mij opslokken,  het licht om mij 
heen veranderen in nacht,’ 12ook dan zou het 
duister voor u niet donker zijn – de nacht zou 
oplichten als de dag, het duister helder zijn als het 
licht. 13U was het die mijn nieren vormde, die mij  

weefde in de buik van mijn moeder. 14Ik loof u voor het 
ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is 
wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van 
mijn ziel. 15Toen ik in het verborgene gemaakt werd, 
kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn 
wezen voor u geen geheim. 16Uw ogen zagen mijn 
vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, 
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. 
17Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in 
aantal, 18ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. 
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. 19God, breng de 
zondaars om, – weg uit mijn ogen, jullie die bloed 
vergieten – 20ze spreken kwaadaardig over u, uw 
vijanden misbruiken uw naam. 21Zou ik niet haten wie u 
haten, HEER, niet verachten wie tegen u opstaan? 22Ik 
haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand 
geworden. 23Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil 
mij, weet wat mij kwelt, 24zie of ik geen verkeerde weg 
ga, en leid mij over de weg die eeuwig is. 

    



  
  Lucas 15: 1-7  

1Alle tollenaars en zondaars kwamen hem 
opzoeken om naar hem te luisteren. 2Maar zowel 
de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend 
tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet 
met hen.’ 3Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 
4‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan 
er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de 
negenennegentig andere in de woestijn achter om 
naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij 

het gevonden heeft? 5En als hij het gevonden heeft, 
legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6en gaat hij 
naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen 
en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb 
het schaap gevonden dat verdwaald was.” 7Ik zeg u: zo 
zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar 
die tot inkeer komt dan over negenennegentig 
rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 

   
 
  Openbaring 2: 12 en 13 

12Schrijf aan de engel van de gemeente in 
Pergamum: 
“Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard 
heeft: 13Ik weet waar u woont, namelijk waar  

Satans  troon staat. U bent mijn naam trouw 
gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook 
niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd 
gedood in uw stad, waar ook Satan woont 

 
    
    Evangelische liedbundel 241                                     Ik zal er zijn  

Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag, 
en kniel nu voor Hem neer, 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur. 
Een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt. 
Niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 
 

 


