
                                                                                                                                                  

ZONDAGSBRIEF  10
Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen

(T)Huis aan de Markt.
Welkom!

1 maart 2020 23e jaargang, week 10                                      e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl    
                         
Voorganger ds. C.L. de Rooij, Rotterdam IJsselmonde                                                                                               
Ouderling van dienst  mw. H. van Rijn
Organist dhr.  A van Muijen
De kaars in de lantaarn wordt aangestoken door Rik den Hollander                                                                           
Koster dhr.  C. Bonis                                                                                                                                                       
Bloemen fam. J. van der Put                                                                         

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 Kerk in Actie Voorjaarszending.

KINDERNEVENDIENST                                                                                                                                                
Jezus veegt het tempelplein schoon         (Matteüs 21:12-17)

TIENERVIERING               
Op zondag 8 maart is er weer tienerviering voor de oudste groep. Je bent welkom! 

UITGANGSCOLLECTE 1 maart                                                                                                                                   
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de 
Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in 
Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen 
mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De 
arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. 
Bemoedig hen met uw bijdrage.

UITGANGSCOLLECTE 8 maart                                                                                                                                   
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst  bij te wonen. En hoe 
kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten 
kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. 
Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten 
buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie 
niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende 
pioniersplekken.                                                                                                                                                 

DEZE WEEK   
Maandag      13.30 uur  Vergadering HVD                                                                                                                     
Maandag      20.00 uur  Groeigroep bij Janny de Vries over Psalm 122                                                                    
Woensdag    19.00 uur  Catechese voor de jongste groep (12-15jaar)                                                                         
Donderdag   14.30 uur  Protestantse viering in de Zeven Schakels                                                                              
Vrijdag          18.45 uur  Jij-Kids                                                                                                                                     
Vrijdag          20.00 uur  JoY    

ZONDAGAVONDSAMENKOMST                                                                                                                                
Volgende week is het weer de tweede zondag van de maand, dus is er de maandelijkse zondagavond 
samenkomst. Tenminste, als het weer het toe laat, want in februari kon het niet doorgaan vanwege de storm. We 
komen bij elkaar op 8 maart om 19.00 uur in “Het Anker”.                                                                                         
U hebt allemaal de veertigdagentijdkalender ontvangen. Voor 8 maart staat Matheüs 17 centraal “De 
verheerlijking op de berg”. Daar willen we over spreken.  We zingen enkele liederen, ik houd een korte inleiding 
en daarna spreken we samen verder over het onderwerp. Na afloop drinken we koffie of thee en praten we bij. 
Iedereen is hartelijk welkom.                                                                                                                                          
Hartelijke groet,  Jan Oskam, telefoon 325519       



ORDE VAN DIENST 
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaars/  Intochtslied  Psalm 134: 1, 2 en 3/ Stil gebed, votum en groet/  
Zingen 556: 1, 2 en 3/ Gebod/  Zingen EL 262 in combinatie met Psalm 119: 40 en 42/ Kindermoment 
waarna de kinderen naar de nevendienst gaan/ Gebed/  1e Schriftlezing Psalm 91/ Zingen Psalm 91: 1 en 5/ 
2e Schriftlezing Matteüs 4: 1-11/  Zingen 538/ Prediking/ Orgelspel/  Zingen 91a/ Gebeden/ De kinderen ko-
men terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Zingen EL 246/ Zegen (gezongen amen)   

 Psalm 91

1Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en
overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 
2zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, 
mijn God, op u vertrouw ik.’ 3Hij bevrijdt je uit het net 
van de vogelvangeren redt je van de dodelijke pest, 
4hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn 
wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig 
schild. 5De verschrikking van de nacht hoef je niet te 
vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 
6noch de pest die rondwaart in het donker, noch de 
plaag die toeslaat midden op de dag. 7Al vallen er 
duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je 
rechterhand, jou zal niets overkomen. 8Open je ogen

en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. 9U bent
mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de 
Allerhoogste, 10zal het kwaad je niet bereiken, geen 
plaag je tent ooit treffen. 11Hij vertrouwt je toe aan zijn 
engelen, die over je waken waar je ook gaat. 12Hun 
handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan 
een steen. 13Leeuw en adder zul je vertrappen, 
roofdier en slang vermorzelen. 14‘Ik zal bevrijden wie 
mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam 
vertrouwd is. 15Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de
nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem 
overladen, 16je overvloed geven van dagen. Ik zal je 
redding zijn.’

 Matteüs 4: 1-11

1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd 
naar de woestijn om door de duivel op de proef 
gesteld te worden. 2Nadat hij veertig dagen en 
veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 
3Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u 
de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in 
broden te veranderen.’ 4Maar Jezus gaf hem ten 
antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet 
van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit 
de mond van God.”’ 5Vervolgens nam de duivel hem 
mee naar de heilige stad en zette hem op het 
hoogste punt van de tempel. 6Hij zei tegen hem: ‘Als 
u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 

Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij 
opdracht geven om u op hun handen te dragen, 
zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 
7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel 
de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam 
hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij 
toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun 
pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij 
neervalt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei Jezus tegen 
hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: 
“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 
11Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen 
kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

 Evangelische Liedbundel 262                                      Evangelische Liedbundel 246

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

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.

                                                                                                                                                                               


