
                                                                                                                                                                                                    

ZONDAGSBRIEF  40 

 
29 september 2019  22e jaargang, week 40                                e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. E. van Rooijen  
Ouderling van dienst  mw. H.J. van Rijn  
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Deneya Sluimer  
Koster dhr. G.S. Ardon  
Bloemengroet fam. R. Schreurs  
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer. De uitgangscollecte is voor \kerk in Actie, zorg voor ouderen 
 
 
KINDERNEVENDIENST 

 

De Heer roept Samuël                                                  1 Samuël 3 

Goed roept ons allemaal om Hem te dienen in ons leven 

 
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      18.30 uur   Jij-kids 
Donderdag     14.30 uur    Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorgangers Marian en Wil                                          
Vrijdag            20.00 uur   JoY 
 
 
KENNISMAKINGSAVONDEN   
Op maandag 30 september en dinsdag 1 oktober zijn de eerste kennismakingsavonden met ds. Oostermann. 
Inloop vanaf 19.45 uur in het Anker. Iedereen die als eerste keuze een van deze avonden heeft opgegeven is 
welkom. Er is nog plaats voor diegene die zich nog niet heeft opgegeven. Als u niet meer weet welke avond u 
zich heeft opgegeven kan altijd bellen met Jan Oskam, 0168-325519.  
 
 
BEREIKBAAR   
Het telefoonnummer van de pastorie is 0168-853617. Het 06 nummer van ds. G.W. Oostermann is   
06 42039216. Mailadres is: gertoostermann@gmail.com 
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ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Aanvangslied 680: 1, 2 en 5/ Stil gebed/ Votum en groet/                 
Zingen Psalm 62: 1 en 5/  De kinderen gaan naar de kindernevendienst/ Wetslezing/ Zingen Psalm 40: 2 en 3/  
Gebed/ Schriftlezing 1 Samuël 3: 1-10/ Zingen 978: 2 en 3/ Preek/ Orgelmuziek/  Zingen Psalm 32: 3 en 4/  
Gebed/ De kinderen  komen  terug van de  kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Zingen 836: 2 en 5/  
Zegen (gezongen amen)  
 
1 Samuël 3: 1-10  

1De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de 
hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden 
van de HEER en er braken geen visioenen door. 2Op 
zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen 
waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. 
3Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, 
bij de ark van God. De godslamp was bijna 
uitgedoofd. 4Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja,’ 
antwoordde Samuel. 5Hij liep snel naar Eli toe en zei: 
‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli 
antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar 
slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen, 6riep de 
HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli 
en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar   

Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. 
Ga maar weer slapen.’ 7Samuel had de HEER nog  
niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder 
aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te 
richten. 8Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de 
derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier 
ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli 
dat het de HEER was die de jongen riep. 9Hij zei tegen 
Samuel: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt 
geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, HEER, uw 
dienaar luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen, 
10en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de 
voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel 
antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert 

 
 

  

   


