
                                                                                                                                                                                                   

ZONDAGSBRIEF  11 

 
10 maart 2019  22e jaargang, week 11        Biddag                e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. R. van Laar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ouderling van dienst  dhr. D. Burgers 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Deneya Sluimer  
Koster dhr.  H.J. Keur 
Bloemengroet fam. M. de Vries 
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer. De uitgangscollecte is voor Stichting De Hoop. 

 

KINDERNEVENDIENST 

 
 
 
 
 
 

Kiezen                                                 Lucas 4: 1-13      

Op deze zondag van de veertigdagentijd komen we Jezus tegen in de 
woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te 
worden en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor de weg van 
de Eeuwige?  

 
                                                                                                                                                       
DEZE WEEK     
Woensdag      14.00 uur  PCOB ledenmiddag. Onderwerp: Lezing en dia’s over het eiland Madeira en wandelen  
                                         op  de Azoren   
Woensdag      18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                                                                  
Donderdag     14.30 uur  Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger ds. W. van Laar 
Vrijdag            20.00 uur JoY 
 
 

 

Concerttour Luid en Duidelijk ( zie 

pagina 34 in ‘t Ankertje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZONDAGAVONDSAMENKOMST                                                                                                                                      
 
We komen zondagavond 10 maart om 19.00 uur weer bij elkaar in het Anker. We bespreken dan Psalm 6. 
Iedereen is hartelijk welkom.  
 
GEMEENTEAVOND 
De gemeenteavond wordt gehouden op woensdag 10 april.  
Noteert u deze datum alvast in uw agenda. 
 
VAKANTIE SCRIBA 
De scriba, Mara Latour, heeft vakantie van 28 februari tot en met 12 maart.  
 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Aanvangslied Ps. 104:8/ Stil gebed / Bemoediging en groet/                 
Zingen 985: 1, 2 en 3/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst  Verootmoediging/  Zingen 859: 1/          
Genadeverkondiging/  Zingen 859: 4/ Leefregel/ Zingen Ps. 119: 1 en 3/ Gebed om verlichting met de Heilige 
Geest/ Schriftlezing Matteüs 6: 5-8 en 7: 7-11 / Zingen Ps. 33: 7 en 8/ Verkondiging/ Orgelmuziek/  
Zingen 869: 1, 2 en 3/ Dankgebed  en voorbeden/ De kinderen  komen  terug van de  kindernevendienst/ 
Inzameling van de gaven/ Zingen 981: 1, 3, 4 en 5/ Zegen (gezongen amen)  
                                                                 
  Matteüs 6: 5-8 en 7: 7-11                                                               

5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de 
huichelaars die graag in de synagoge en op elke 
straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. 
Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 
6Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, 
sluit de deur en bid tot je Vader, die in het 
verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene 
ziet, zal je ervoor belonen. 
 
7Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos 
voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze 
door hun overvloed aan woorden verhoord zullen 
worden. 8Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers 
wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem 
vragen. 

7Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult 
vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 
8Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en 
voor wie klopt zal worden opengedaan. 9Is er iemand 
onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, 
een steen zou geven? 10Of een slang, als het om een 
vis vraagt? 11Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je 
kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal 
jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie 
hem daarom vragen. 

 
  1 Kronieken 4: 9 en 10 

9Jabes stond in hoger aanzien dan zijn broers. Zijn 
moeder had hem Jabes genoemd, ‘want,’ zei ze, ‘ik 
heb hem in pijn gebaard.’ 10Jabes bad tot de God  

van Israël: ‘Zegen mij: maak mijn grondgebied groot 
en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn 
hoef te lijden.’ God gaf hem wat hij gevraagd had. 

 


