
 
   

 

 
28 juli 2019 22e jaargang, week 31                               e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl                             
Voorganger  ds. R. van der Zouwen 
Ouderling van dienst  mw. H. J. van Rijn  
Organist dhr.  A van Muijen  
Bloemen fam. J. van der Put                                                                             
Koster dhr. C. Bonis  
 
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 Zeemanshuis Moerdijk  
                                                                                                                                 
DEZE WEEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Donderdag  10.00 uur   Zomer koffieochtend in de kerk, iedereen is welkom tussen 10 en 12 uur!  
Donderdag  14.30 uur   Protestantse dienst in de Zeven Schakels , voorganger mw. de Waal v.d. Vlies          
Vrijdag        15.00 uur   Weeksluiting in de Westhoek, voorganger mw. P. Kranendonk  
 
VAKANTIEPERIODE KINDERNEVENDIENST 
In de vakantietijd  volgt de kindernevendienst  een aangepast programma. De kinderen kijken naar een 
film. Ze komen niet terug in de kerk en kunnen na afloop van de dienst worden opgehaald in Het Anker. 
 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Intochtspsalm Psalm 25: 1 en 2/  Stil gebed/                        
Bemoediging en groet/ Zingen Psalm 25: 4/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst/                       
Kyriëgebed met gezongen responsie (Heer ontferm U)/ Glorialied 1005: 1, 2 en 4/ Gebed om de opening 
van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest/ Schriftlezing OT Jesaja 43: 1-5/                          
Zingen 981: 1, 3 en 5/  Schriftlezing NT Matt. 6: 24-34/ Zingen 905: 1 en 2/ Verkondiging/ Orgelspel/   
Zingen 979: 1, 2, 4, 5 en 14/  Voorbeden, dankgebed, stil gebed  en Onze Vader/ Inzameling van de    
gaven/ Slotlied 905: 3 en 4/ Zegen (gezongen amen)  
 
Jesaja 43: 1-5 

1Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, 
die jou vormde, Israël:  
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je 
bij je naam geroepen, je bent van mij! 
2Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of 
door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet 
verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.  
3Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van 
Israël, je redder. 

Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba 
ruil ik in tegen jou. 
4Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en 
ik houd zo veel van je 
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle 
volken om jou te behouden. 
5Wees niet bang, want ik ben bij je.Ik haal je 
nakomelingen uit het oosten terug, 
uit het westen breng ik jullie bijeen. 

 
Matteüs 6: 24-34 

       24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de 
eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal 
juist toegewijd zijn aan de ene en de andere 
verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de 
mammon. 25Daarom zeg ik jullie: maak je geen 
zorgen over jezelf en over wat je zult eten of 

       weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al 
zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God 
het groen dat vandaag nog op het veld staat en 
morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel 
zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan 
niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet 
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drinken, noch over je lichaam en over wat je zult 
aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en 
het lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar de 
vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet 
en vullen geen voorraadschuren, het is jullie 
hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer 
waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich 
zorgen te maken ook maar één el aan zijn 
levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je 
zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk 
hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en  

bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen 
we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” 
– 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen 
najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie 
dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het 
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen 
al die andere dingen je erbij gegeven worden. 
34Maak je dus geen zorgen voor de dag van 
morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor 
zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. 

 

 


