
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  25 

 
16  juni  2019  22e jaargang, week 25                                     e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger dhr. M. de Jong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ouderling van dienst  dhr. D. Burgers  
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Simon op ‘t Hof 
Koster dhr. J.J. Keur 
Bloemengroet fam. B. van der Put 
Uitdelen zondagsbrief Ina van der Put, Hanna van Dongen  
Het Interkerkelijk Koor uit Fijnaart verleent medewerking aan deze dienst  
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer. De uitgangscollecte is voor Missionair Werk in de gemeente.   
 
KINDERNEVENDIENST 

 
 

Mag ik iets vragen                                               Johannes3: 1-16 

Nikodemus, een Farizeeër, gaat ’s avonds laat naar Jezus. Hij heeft veel 
vragen. Hoe kan een mens opnieuw geboren worden als hij al oud is? Hoe 
kan hij opnieuw tevoorschijn komen uit de buik van zijn moeder?  

 
 

DEZE WEEK     
Woensdag     18.30 uur    Jij-Kids 
Donderdag    10.00 uur    Zomerkoffieochtend  
Donderdag    14.30 uur    Protestantse viering  in de Zeven Schakels 
Vrijdag           15.00 uur    Weeksluiting in de Westhoek, voorganger Pauline Kranendonk 
Vrijdag           20.00 uur    JoY 
 
SCHOONMAKEN PASTORIE 
De werkzaamheden in en rondom de pastorie gaan voortvarend. De planning is om de pastorie rond 20 juli 
schoon te maken. De werkzaamheden zijn met name : ramen zemen en stofzuigen. Hiervoor vragen wij 
vrijwilligers.                                                                                                                                                                                           
Wie wil ons helpen om de woning voor ds. Oosterman en zijn gezin schoon te maken ? 

 
GESLAAGDEN 

De examens zijn weer bijna achter de rug. Ook dit jaar willen we de geslaagden met een bloemetje 
gelukwensen. Is er iemand in uw familie, omgeving of buurt geslaagd die tot onze gemeente behoord, laat 

het ons dan weten. U kunt daarvoor bellen naar Monica Bezemer  Tel: 076-5424154 of mailen naar: 
monica.bezemer@ziggo.nl 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
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ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Koor zingt  Morning has broken/ Stil  gebed/  bemoediging en 
groet/  Zingen Psalm 29: 1, 4 en 6/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst/  Verootmoediging/ 
Genadeverkondiging/ Zingen 675: 1 en 2/ Leefregel// Zingen 209: 1, 2 en 3/ Gebed om verlichting met de 
Heilige Geest/  Schriftlezingen Jesaja 40: 12-26 en Handelingen 17: 22-34/ Koor zingt Halleluja / 
Verkondiging/      Orgelspel/ Koor zingt Verleih uns Frieden/  Dankgebed en voorbeden/ De kinderen  komen  
terug van de  kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Zingen koor en gemeente in beurtzang 416 ( vers 1 
en 4 allen, vers 2 dames, vers 3 heren) / Zegen (gezongen amen)  Koor zingt An Irish Blessing  
                                              
 Jesaja 40: 12-26             

12Wie heeft de wateren met holle hand omvat,  
de hemel gemeten met een ellenmaat?  
Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel 
afgepast?  Wie heeft de bergen gewogen op een 
weegschaal,  de heuvels met balans en gewichten?  
13Wie heeft de geest van de HEER gemeten?  
Heeft iemand hem ooit raad gegeven? 14Wie 
raadpleegt hij, wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem 
op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de 
wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht?  
15In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een 
emmer,  als een stofje op een weegschaal; 
de eilanden weegt hij als zandkorrels.16Zelfs de 
Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een 
brandoffer. 17De volken betekenen niets in zijn ogen, 
voor hem zijn ze minder dan niets. 18Met wie wil je 
God vergelijken, hoe is hij uit te beelden? 19Met een 
godenbeeld misschien? Dat is door een 
ambachtsman gemaakt, door een edelsmid 
overtrokken met goud en zilverbeslag. 

20Met een beeld, opgericht op een bergtop?Dat is 
maar een stuk hout dat niet vermolmt, met zorg 
gekozen door een vakman, die een godenbeeld wil 
maken dat niet omvalt. 21Weet je het niet? Heb je het 
niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld?Is 
het niet al helder sinds de grondvesting van de 
wereld?22Hij troont boven de schijf van de aarde – 
haar bewoners zijn als sprinkhanen –, hij spreidt de 
hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om 
in te wonen. 23Hij maakt vorsten nietig, de leiders van 
de aarde onbeduidend: 24nauwelijks zijn ze geplant, 
nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel 
geschoten, of hij blaast over hen, en ze verdorren en 
de stormwind neemt hen op als kaf. 25Met wie wil je mij 
vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben ik gelijk te 
stellen?  26Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen?     
Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept                                         
ze bij hun naam, een voor een;   door zijn kracht en                                          
onmetelijke grootheid  ontbreekt er niet één. 

 
 Handelingen 17: 22-34         

22Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus 
en zei: ‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon 
godsdienstig u in ieder opzicht bent. 23Want toen ik 
in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend 
in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met 
het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert 
zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. 
24De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat 
er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont 
niet in door mensenhanden gemaakte tempels. 25Hij 
laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof 
er nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan 
iedereen leven en adem en al het andere schenkt. 
26Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, 
die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk 
volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de 
grenzen van hun woongebied bepaald. 27Het was 
Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem 
al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van 
niemand van ons ver weg is. 28Want in hem leven 
wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van 
uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen  

ook wij voort.” 29Maar als wij dan uit God  
voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke 
gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het 
werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. 
30God slaat echter geen acht op de tijd waarin men 
hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op 
om een nieuw leven te beginnen, 31want hij heeft 
bepaald dat er een dag komt waarop hij een 
rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen 
door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. 
Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij 
geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.’ 
 
32Toen ze hoorden van een opstanding van de doden 
dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen 
zeiden: ‘Daarover moet u ons een andere keer nog 
maar eens vertellen.’ 33Zo vertrok Paulus uit hun 
midden. 34Toch sloten enkelen zich bij hem aan en 
aanvaardden het geloof, onder wie ook een Areopagiet, 
Dionysius, een vrouw die Damaris heette en nog een 
aantal anderen. 

 


