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27 januari 2019  22e jaargang, week 5                                       e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. Th. Wegman  
Ouderling van dienst  dhr. D. Burgers 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door  Joris den Hollander 
Koster dhr. G. Ardon 
Bloemengroet fam. B 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 het PKN jeugdwerk 

 

KINDERNEVENDIENST 

 
 
 
 
 
 

Macht en vrijheid                                                                  Ester 3        

Deze week maken we kennis met Haman, een van de ministers van de 
koning. Hij heeft gruwelijke plannen om het Joodse volk uit te roeien. Met 
de kinderen staan we stil bij macht en vrijheid.   

 
TIENERVIERING 
Er is vandaag Tienerviering voor beide groepen.  Wees welkom! 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                   
Voor alle zieken, voor degenen die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, iedereen die wacht op 
uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en gezin bidden wij om  de rust, de 
kracht en de troost van Gods nabijheid.   
 
DEZE WEEK   
Dinsdag         14.00 uur  Vergadering consistorie                                                                                                       
Woensdag     18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                                                                                                        
Donderdag    14.30 uur  Protestantse viering in de Zeven Schakels       
Vrijdag           20.00 uur  JoY 
 
BEROEPINGSWERK                                                                                                                                                      
Op maandag 21 januari is in een speciale gemeenteavond dominee Gert Oostermann uit Huizen voorgesteld. 
Deze predikant wordt door de kerkenraad voorgedragen als de te beroepen predikant.  De stemgerechtigde 
lidmaten van onze gemeente hebben met 71 stemmen, tegen 3 stemmen blanco, ingestemd om deze predikant 
te beroepen. U heeft vanaf deze zondag 5 dagen de tijd om tegen de procedure (dus niet tegen de persoon) 
van deze beroeping bezwaar aan te tekenen. Bezwaar ondertekend en met redenen indienen bij onze scriba, 
Mara Latour. Indien er geen bezwaar binnen komt zal de beroepingsbrief op zaterdag 2 februari bij dominee 
Oostermann thuis worden gebracht. Vanaf die datum heeft dominee Oostermann 3 weken bedenktijd. De 
kerkenraad roept de gemeente op om dominee Oostermann en zijn gezin op te dragen in uw gebeden, opdat 
dominee tot een juiste beslissing mag komen.                  
De kerkenraad 
 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Aanvangslied Ps. 87: 1 en 2/  Stil gebed/  Bemoediging en 
groet/ Zingen Ps. 87: 3 en 4/ De kinderen gaan naar de KND/ Kyriegebed  met gezongen responsie (Heer 
ontferm U)/  Glorialied 103c: 1 en 5/  Leefregels/ Zingen 139b: 1 en 2/ Gebed om verlichting met de Heilige 
Geest/ Schriftlezing Jes. 11: 1-8/ Zingen ELB 411/ Schriftlezing Openb. 21: 1-8/ Zingen 749: 3/ Verkondiging/ 



Orgelspel/ Zingen ELB 406: 1, 2 en 3/ Dankgebed en voorbeden/ De kinderen komen terug uit de KND/  
Collecten/               Slotlied 935: 1, 2 en 3/  Zegen (gezongen amen)  
 
                                                                 

    Jesaja 11: 1-8                                                             

1  Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een 
scheut van zijn wortels komt tot bloei. 
2  De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest 
van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en 
verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor 
de HEER. 3  Hij ademt eerbied voor de HEER; zijn 
oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij 
zijn vonnis op geruchten. 4  Over de zwakken velt hij 
een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij 
een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel 
van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt 

hij de schuldigen. 
5  Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn 
lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. 
6  Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een 
panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen 
samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. 
7  Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen 
bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. 8  Bij het 
hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait 
met zijn hand naar het nest van een slang. 

 

 
 
   Openbaring 21: 1-8 

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want 
de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de 
zee is er niet meer. 2  Toen zag ik de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God 
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft 
gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3  Ik hoorde 
een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods 
woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. 
Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God 
bij hen zijn. 
4  Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen 
dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen 
pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 5  Hij die op de  

troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ -Ik hoorde zeggen: 
‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar 
en waar.’ 
6  Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa 
en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft 
geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven 
geeft. 7  Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal 
zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 8  Maar voor hen die 
laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten 
met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of 
afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: 
hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de 
tweede dood.’ 

 
  Evangelische liedbundel 411                                            Evangelische liedbundel 406 

Koor: 
Jezus leeft in eeuwigheid,             
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 
(Koor) 
 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

Eens zal op de grote morgen 
klinken het bazuingeschal, 
dan zal Jezus wederkomen 
als de Rechter van 't heelal. 
 
refrein: 
Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchtenvoor die heerlijkheid? 
 
Eens zal op de grote morgen 
't mensdom zwijgen eind'lijk stil: 
dan zal Jezus Christus vragen: 
'Wat deed u om mijnentwil?' 
refrein 
 
Eens zal op de grote morgen 
Jezus' macht worden erkend: - 
dan zal ieder mens beseffen, 
dat Gods Woord geen leugens kent. 
refrein 
 
Eens zal op de grote morgen 
blank en bruin worden vereend: 
kleur of ras is niet belangrijk, 
maar Gods gunst aan ons verleend. 
refrein 



 

     
 

    


