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ZONDAGSBRIEF  3 

 

Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen 
(T)Huis aan de Markt. 

Welkom! 
 
12 januari 2020 23e jaargang, week  3                              e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. R. van Laar  
Ouderling van dienst  mw. R.  Ardon-Petersen 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Hanna Burgers 
Koster dhr. G. S. Ardon 
Bloemen mw. E. 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 missionair werk.     
   
KINDERNEVENDIENST 

 
Jezus laat zich dopen                                        Matteüs 3: 13-17 

Jezus werk op aarde begint met zijn doop: een nieuw begin 

 

TIENERVIERING 
Vandaag is er Tienerviering voor beide groepen.  
 
DEZE WEEK    
Woensdag     18.45 uur Jij-Kids                                                                                                                                                                                     
Donderdag    14.30 uur Protestantse viering in de Zeven Schakels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Vrijdag           15.00 uur Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. G.W. Oostermann, Heilig Avondmaal 
Vrijdag           20.00 uur RefleXion                                                               

 
ZONDAGAVONDSAMENKOMST                                                                                                                                           
Vanavond is er weer de maandelijks samenkomst om 19.00 uur in het Anker. We zullen spreken over “Het 
getuigenis van de Heilige Geest”.  

OECUMENISCHE VIERING                                                                                                                                                 
De Raad van Kerken Zevenbergen nodigt iedereen van harte uit voor de Oecumenische Viering van de “Week 
van Gebed” op woensdag 22 januari 2020 om 19.00 uur in Het Anker, Markt 3a in Zevenbergen.  Het thema van 
de viering is: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons” Buitengewoon vriendelijk is Paulus samen met 
zijn medereizigers, na een schipsbreuk op Malta, ontvangen. De kerk van Malta heeft deze viering voorbereid. 
Deze viering is mede voorbereid door de Liturgiegroep van de Raad van Kerken Zevenbergen. Voorgangers in 
deze dienst zijn: Ds. Evelien Barendregt, Ds. Gert Oostermann en Pastor Peter Derks. De organist is Gerrit van 
der Schouw. Na afloop kunt u gezellige napraten onder het genot van koffie of thee. Wij hopen u daar te 
ontmoeten. 

  



ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Aanvangslied 221:1/ Stil gebed/ Bemoediging en groet/ Zingen  
221: 2 en 3/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst/ Verootmoediging/ Zingen Psalm 86: 4/  
Genadeverkondiging/ Zingen Psalm 86: 5/ Leefregel/ Zingen Psalm 86: 7/ Gebed om opening van het Woord/ 
Schriftlezingen Joël 4: 9-16, Marcus 4: 26-29, Jakobus 5: 7 en 8/ Zingen Psalm 126: 1, 2 en 3/ Verkondiging/ 
Orgelspel/ / Zingen 716: 1, 2 en 3/  Dankgebed en voorbeden/ De kinderen  komen  terug van de  
kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Slotlied 747: 1 en 2/ Zegen (gezongen amen)  
 

Joël 4: 9-16 

9Roep de volken op:  
Bereid je voor op de strijd, 
laat je helden aantreden, 
laat al je strijders nu ten strijde trekken! 
10Smeed je ploegijzers maar om tot zwaarden 
en je snoeimessen tot speren, 
en laat de zwakke zich een held betonen. 
11Haast je, volken rondom, verzamel je. 
– O HEER, zend dan uw legermacht daarheen! – 
12Laat de volken aantreden, 
laat ze optrekken naar de vallei van Josafat; 
daar zal ik mijn oordeel over hen vellen. 
13Sla de sikkel erin, 
het is tijd om te oogsten. 

Kom de wijnpers treden, 
de persbak is vol, 
de kuipen lopen over, 
zó talrijk zijn hun misdaden. 
14Dichte drommen bijeen in de vallei van het oordeel! 
Nabij is de dag van de HEER. Daar zal hij oordelen! 
15Zon en maan worden verduisterd, 
sterren doven hun glans. 
16De HEER brult vanaf de Sion, 
hij gromt vanuit Jeruzalem, 
zodat hemel en aarde beven. 
Maar voor zijn volk is de HEER een toevlucht, 
Israël biedt hij bescherming. 

 

Marcus4: 26-29 

26En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als 
met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27hij 
slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het 
zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe.  

28De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de 
halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 
29Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de 
sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ 

 

Jakobus 5: 7 en 8  

7Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. 
Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten 
op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens  

van najaar en voorjaar zijn gevallen. 8Wees net zo 
geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig 
komen. 

 

 

Iedereen is na afloop van de dienst van harte welkom in Het Anker. 

Koffie, thee en limonade staan klaar 

Fijne zondag! 


