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Voorganger ds. E.E. Barendregt- van Rietschoten  
Ouderling van dienst  dhr. D. Burgers 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door  Rebekka Burgers 
Koster mw. A. Nijhof  
Bloemengroet fam. H. Keur 
 
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 ( Syrië, kerk zijn in oorlogstijd). 
 
KINDERNEVENDIENST 

 
 

Schapen                                                          Johannes 10: 22-30       

Deze zondag lezen we een verhaal over geloof en ongeloof. Mensen vragen 
aan Jezus of hij de Messias is, terwijl ze het antwoord op die vraag al lang 
hebben kunnen horen. De vraag is of ze het willen geloven.  

                                                                                                                                             

DEZE WEEK     
Dinsdag         19.30 uur    Bijbelkring 
Woensdag     18.30 uur    Jij-Kids 
Donderdag    14.30 uur    Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger ds. W.  van Laar     
Vrijdag           15.00 uur    Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. Z. van Hijum 
Vrijdag           20.00 uur   Joy  
 
 
BIJBELKRING 
De bijbelkring komt dinsdag 14 mei om 19.30 uur voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar in het Anker. 

ZONDAGAVONDSAMENKOMST 
Deze komt voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar op volgende week zondagavond 19 mei om 19.00 uur in 
het Anker. We zullen nadenken over ware wijsheid aan de hand van Spreuken 12 de verzen 1 tot 15. 
 
12.5 JAAR JUBILEUM                                                                                                                                                            
Op 1 mei was onze kerkelijk werker, Pauline Kranendonk, 12.5 jaar in ons midden. Wij feliciteren Pauline 
hartelijk met dit jubileum en wij hopen van harte dat ze nog lang in ons midden zal blijven. De jeugd en de 
ouderen en wij allemaal zijn heel dankbaar dat de Here God Pauline aan ons verbonden heeft. Wij bidden haar 
veel zegen toe op haar werk bij ons, maar ook op andere plaatsen waar zij bezig is. 

UITNODIGING OUDERENMIDDAG 
Namens de Diaconie van de Gereformeerde en Hervormde kerk van Zevenbergen willen we u van harte 
uitnodigen voor de jaarlijkse ouderenmiddag. Het zal een gezellige en gevarieerde middag worden onder het 
genot van een hapje en een drankje. Deze middag wordt gehouden op woensdag 5 juni van 14:00 tot 17:30 
in Het Anker. Opgeven graag voor 31 mei bij:  Bets Vriens 0168-324462 of Monica Bezemer 076-5424154 
  



 

 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Zingen Psalm 33: 1, 2 en 8/ Stil gebed/ Bemoediging en groet/                 
Zingen 216/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst/ Verootmoediging/ Genadeverkondiging/ Zingen 834/ 
Leefregel/ Zingen 314/ Gebed om verlichting met de Heilige Geest/  1e Schriftlezing Jer. 32: 36-41/ Zingen 763/  
2e Schriftlezing Lucas 24: 35-48/ Zingen 644/ Verkondiging/ Orgelmuziek/  Zingen 653: 1, 2, 5 en 7/  Gebeden/ 
De kinderen  komen  terug van de  kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Zingen 654: 1, 4 en 6/  
Zegen (gezongen amen)  
                                                                 
  Jeremia 32: 36-41                                                   

36Maar toch – dit zegt de HEER, de God van Israël, 
over deze stad, waarover jullie zeggen: “Door het 
zwaard, de honger en de pest valt ze de koning van 
Babylonië in handen”: 37Ik zal de inwoners 
samenbrengen uit alle landen waarheen ik ze in mijn 
grote woede en toorn verdreven heb, ze 
terugbrengen naar deze stad en ze er in vrede laten 
wonen. 38Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God 
zijn. 39Ik zal hen één van hart en één van zin maken,  

zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun 
en hun nageslacht goed zal gaan. 40Ik zal een eeuwig 
verbond met hen sluiten, ik keer mij nooit meer van hen 
af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor 
mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen 
afkeren. 41Ik zal er weer vreugde in vinden hen te 
zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met 
hart en ziel zal ik dat doen. 

 
  Lucas 24: 35-48 

35De twee leerlingen vertelden wat er onderweg 
gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had 
gemaakt door het breken van het brood. 
 
36Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam 
Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met 
jullie.’ 37Verbijsterd en door angst overmand, 
meenden ze een geestverschijning te zien. 38Maar 
hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en 
waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39Kijk naar 
mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan 
en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en 
beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ 40Daarna 
toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 41Omdat 
ze het van vreugde nog niet konden geloven en 

stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier 
iets te eten?’ 42Ze gaven hem een stuk geroosterde 
vis. 43Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 
44Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik 
tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, 
bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven 
staat in vervulling moest gaan.’ 45Daarop maakte hij 
hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de 
Schriften. 46Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat 
de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de 
derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48en dat in zijn 
naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot 
inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. 
Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in 
Jeruzalem. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


