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13 oktober 2019  22e jaargang, week 42                                e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger dhr. T. J. D. de Koning  
Ouderling van dienst  mw. H. Schreurs-Ardon 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Rebecca Burgers 
Koster dhr.  J.  van der Stelt 
Bloemengroet fam. J. van der Put 
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer. De uitgangscollecte is voor Missionair werk in de gemeente. 
 
KINDERNEVENDIENST 

 

Gods ark bij de Filistijnen                                                   1 Samuël 5    

Er is maar één God die de macht heeft. Hij wil onze vader zijn. Hem moeten we 
aanbidden en dienen  

TIENERVIERING 
Vanmorgen is er weer Tienerviering voor de oudste en de jongste groep groep. Je bent welkom! 

DEZE WEEK                                                                                                                                                   
Woensdag      09.30 uur   Vakantiebijbelclub  
Donderdag     14.30 uur   Protestantse viering in de Zeven Schakels, voorganger ds. A. Slingerland                                    
 
ZONDAGAVONDSAMENKOMST 
Vanavond is er weer de maandelijkse Zondagavondsamenkomst in het Anker om 19.00 uur. We spreken nu 
over “De Bijbel, een bijzonder boek”.  Kom gerust eens langs, want iedereen is welkom. Hartelijke groet, Jan 
Oskam 0168-325519 
 
VAKANTIE BIJBEL CLUB!                                                                                                                                                      
Op woensdag 16 oktober is er weer Vakantie Bijbel Club: een dag vol met gezelligheid, knutselen, luisteren 
naar een bijbelverhaal en spelletjes. Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom om te komen! De 
Vakantie Bijbel Club wordt gehouden in het Anker. We starten om 9.30 uur. Tussen de middag is er een lekkere 
pannenkoekenlunch en om 15.00 uur kunnen de papa’s en mama’s de kinderen weer ophalen. De afsluiting 
van de Vakantie Bijbel Club is op zondag 20 oktober met een kinderkerkdienst waarin iedereen welkom is.  
Voor meer informatie: vbczevenbergen@gmail.com 

AFWEZIGHEID SCRIBA                                                                                                                                                                
De scriba, Mara Latour, is van 12 t/m 15 oktober afwezig.  

HERFSTVAKANTIE DOMINEE                                                                                                                                          
Na een frisse start heb ik a.s. week een weekje herfstvakantie. Vanaf maandag 21 oktober hoop ik mijn 
werkzaamheden weer op te pakken.                                                                                                                                          
ds. Gert Oostermann.  
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ISRAËL-KRANT 
Op de tafel bij de uitgang ligt nog een aantal Israël-kranten  
 

KENNISMAKINGSMOMENTEN                                                                                                                                      
Op maandagavond 28 oktober om 20.00 uur en woensdagmiddag 30 oktober om 14.30 uur, zijn er weer 
kennismakingsmomenten. Op 30 oktober is deze dus verplaatst naar de middag, speciaal voor de ouderen. 
Opgeven bij Jan Oskam, telefoonnummer: 0168-325519 of mailadres: jan.oskam368@ziggo.nl. Inloop een 
kwartier van te voren.  

EMERITAAT DS. P. DE GRAAF                                                                                                                                         
Op zondag 3 november neemt onze oud-predikant ds. Piet de Graaf afscheid van de gemeente in Zierikzee 
i.v.m. zijn aanstaande emeritaat.  De afscheidsdienst begint om 14.30 uur. Wie deze dienst bij wil wonen kan dit 
voor 19 oktober doorgeven aan de scriba.  

ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Aanvangslied Psalm 118: 7 en 9/ Stil gebed/ Votum en groet/                 
Zingen 786: 1 en 3/ Leefregels/ Zingen Psalm 86: 4/ Kindermoment waarna de kinderen  naar de 
kindernevendienst  gaan/ Gebed/ om Heilige Geest/  Zingen 751:1/ Bijbellezen Matt. 25: 1-13/ Zingen 751: 2 
en 3/                             Bijbellezen Matt. 25: 14-30/ Zingen 751: 4 en 5/ Verkondiging/ Orgelspel/ Zingen 908: 1 
en 7/  Dankgebed en voorbeden/ De kinderen  komen  terug van de  kindernevendienst/ Inzameling van de 
gaven/ 
Zingen 992: 1, 2, 3 en 4/ Zegen (gezongen amen) 
 

Matteüs 25: 1-13 en 14-30 

1Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als 
met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt 
en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2Vijf van 
hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3De 
dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar 
geen extra olie. 4De wijze meisjes hadden behalve 
hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5Omdat de 
bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal 
slaperig en dommelden ze in. 6Midden in de nacht 
klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga 
hem tegemoet.” 7Dat wekte de meisjes en ze 
brachten hun olielampen in orde. 8De dwaze meisjes 
zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, 
want onze lampen gaan al uit.” 9De wijze meisjes 
antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor 
ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en 
koop zelf olie.” 10Terwijl zij op olie uit waren, 
arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden 
gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, 
waarna de deur gesloten werd. 11Enige tijd later 
kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, 
heer, laat ons binnen!” 12Maar hij antwoordde: “Ik 
ken jullie werkelijk niet.” 13Wees dus waakzaam, 
want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip 
hij komt. 
 
14Of het zal zijn als met een man die op reis ging, 
zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat 
aan hen in beheer gaf. 15Aan de een gaf hij vijf 
talent, aan een ander twee, en aan nog een ander 
één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. 
Meteen 16ging de man die vijf talent ontvangen had 
op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende 
hij er vijf talent bij. 17Op dezelfde wijze verdiende de 
man die er twee had gekregen er twee bij. 18Degene 
die één talent ontvangen had, besloot het geld van  

zijn heer te verstoppen: hij begroef het. 
19Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug 
en vroeg hun rekenschap. 20Degene die vijf talent 
ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde 
hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt 
mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er 
vijf talent bij verdiend.” 21Zijn heer zei tegen hem: 
“Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare 
dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het 
beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer 
aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je 
heer.” 22Ook degene die twee talent ontvangen had, 
kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee 
talent in  beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee 
talent bij verdiend.” 23Zijn heer zei tegen hem: 
“Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare 
dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van 
een klein bedrag,zal ik je over veel meer aanstellen. 
Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 24Nu 
kwam ook degene die één talent ontvangen had naar 
hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, 
dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u 
niet hebt geplant, 25en uit angst besloot ik uw talent te 
begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” 26Zijn heer 
antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. 
Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en 
oogst waar ik niet heb geplant? 27Had mijn geld dan 
bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij 
terugkomst mijn kapitaal met rente hebben 
terugontvangen. 28Pak hem dat talent maar af en geef 
het aan degene die er tien heeft. 29Want wie heeft zal 
nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets 
heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden 
ontnomen. 30En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in 
de uiterste duisternis, waar men jammert en 
knarsetandt.”  
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