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9 juni  2019  22e jaargang, week 24                                     e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds  C.L. de Rooij  
Ouderling van dienst  mw. M. I. Latour-Swaanswijk 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Ruben Bakker 
Koster dhr. J. van der Stelt  
Bloemengroet fam. J. van der Put 
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer. De uitgangscollecte is de Pinksterzendingscollecte ( China)   
 
KINDERNEVENDIENST 

 
 
 
 
 
 

Woorden                                                                   Handelingen 2: 1-11 

De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. Kleine vlammetje blijven hangen 
boven hun hoofd. Ze zetten ramen en deuren open. Met harde stem praten 
ze. De mensen kijken op. Iedereen hoort precies wat er wordt gezegd. Ook al 
komen ze allemaal ergens anders vandaan en spreken ze een andere taal.  

 
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     
Woensdag     13.00 uur    PCOB uitje naar Werkendam (Biesbosch) vertrek vanaf station Zevenbergen 
Woensdag     18.30 uur    Jij-Kids 
Donderdag    10.00 uur    Zomerkoffieochtend  
Donderdag    14.30 uur    Protestantse viering  in de Zeven Schakels, voorganger mw. P. Kranendonk  
Vrijdag           20.00 uur    RefleXion 
 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Intochtslied EL 218: 1 en 2/ Stil gebed, votum en groet/                 
Zingen Psalm 87: 1, 2, 3 en 4/ Kindermoment, zingen 683, daarna gaan de kinderen naar de 
kindernevendienst/  Gebod/ Zingen Psalm 51: 5/ Gebed om de opening van het Woord/  1e Schriftlezing Hand. 
2: 1-13/  
Zingen 687: 1 en 2 / 2e Schriftlezing 1 Thess. 5: 12-24/ Zingen El 148 (2x) / Prediking/ Orgelspel/  
Zingen 672: 1, 3 en 6/ Gebeden/ De kinderen  komen  terug van de  kindernevendienst/ 
Inzameling van de gaven/ Zingen El 382: 1, 2 en 3/ Zegen (gezongen amen)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                               
 Handelingen 2: 1-13                            

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze 
allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een 
geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis 
waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen 
aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 
4en allen werden vervuld van de heilige Geest en 
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, 
zoals hun door de Geest werd ingegeven. 
 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die 
afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het 
geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten 
geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de 
andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.   

7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 
‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar 
spreken?8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze 
eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en 
Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en 
Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, 
en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 
11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – 
wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over 
Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun 
stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit 
toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden 
spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 

 
  1 Tessalonicenzen 5: 12-24                 

12Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder 
u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor 
inzetten u te leiden en terecht te wijzen. 13U moet 
hun om hun werk veel liefde en respect betonen. 
Leef in vrede met elkaar. 14Wij sporen u aan, 
broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk 
verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop 
te geven, op te komen voor de zwakken, met 
iedereen geduld te hebben. 15Zie erop toe dat 
niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd 
naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder  

ander. 16Wees altijd verheugd, 17bid onophoudelijk, 
18dank God onder alle omstandigheden, want dat is 
wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, 
verlangt. 19Doof de Geest niet uit 20en veracht de 
profetieën niet die hij u ingeeft. 21Onderzoek alles, 
behoud het goede 22en vermijd elk kwaad, in welke 
vorm het zich ook voordoet. 23Moge de God van de 
vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en 
mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard 
zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24Hij 
die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. 

 
  Evangelisch liedbundel 218: 1 en 2                                Evangelische liedbundel 382: 1, 2 en 3 

1Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
2Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is 
en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
 
 
Evangelische liedbundel 148  
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart 
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

1Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
    
refrein: 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
 
2Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
refrein 
 
3Staan wij oog in oog met U Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer, 
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
refrein 



 

 


