
                                                                                                                                                                                                      
ZONDAGSBRIEF  22 

Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen 
(T)Huis aan de Markt. 

Welkom! 
 
24 mei 2020 23e jaargang, week 22                                   e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                                                                                                                        
KOMENDE ZONDAG 24 mei                                                                                                                                
Aanstaande zondag is de zesde zondag na Pasen en daarmee de laatste zondag voor Pinksteren. Exaudi is 
de naam van deze zondag. ´Hoor´, betekent dat. Het komt uit Psalm 27 vers 7, waar staat: ´Hoor Heer, als ik 
roep, antwoord mij´. Een confronterende naam. Want zo vlak na de Hemelvaartsdag, Jezus hoog en ver weg, 
lijkt Gods nabijheid verder weg dan ooit. ´Waar is God?´ is nogal eens een scherpe vraag in het leven van 
veel mensen. ´Hoor, Heer, waar bent U?´ Alsof we als mensen verweesd zijn achter gelaten. De zondag heet 
dan ook wel ´Wezenzondag´. Goed om aan zulke, soms herkenbare, levensvragen op deze zondag aandacht 
te schenken. Toen het volk Israël na de vlucht uit Egypte voor de Schelfzee stond, leek het alsof ze geen kant 
meer op konden. Voor hen de zee, achter hen de farao van Egypte, met z´n leger, die hen alsnog wilde 
inrekenen. God leek verder weg dan ooit. ´Hoor, Heer!´ Die geschiedenis uit de bijbel staat deze zondag in de 
kerkdienst centraal (Exodus 14 vers 9 – 14).                                                                                                                                             
COLLECTES 24  mei                                                                                                                                                            
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters,  “Uitgangscollecte” Kerkdienstgemist 
LIED BIJ DE KERKDIENST VAN A.S. ZONDAG (Lied 709 (Nieuwe Liedboek). 

Nooit lichter ving de lente aan                                                      
dan toen uw hand ons volk bevrijdde.                                    
Hoe hebben we in dat schoon getijde                                
verheugd maar huiverend verstaan:                                
Gods vijanden vergaan. 

De winter leek voorgoed voorbij                                              
en vóór ons lag de volle zomer;                                      
de macht was eindelijk aan de dromer,                                   
de nieuwe mens, zo droomden wij,                                      
verbrak de slavernij. 

Maar winters werd het in dit land;                                                 
't is kil rondom en in ons midden,                                                    
in onze mond verstart het bidden,                                             
doodskou gaat uit van onze hand                                                          
naar mens en dier en plant. 

O God, wat zijn wij dwaas geweest,                                              
dat we aan de vrijheid zó gewenden,                                  
dat wij de vijand niet herkenden,                                                   
in opstand tegen U, het meest                                                          
in eigen hart en geest. 

Vergeef het ons! Raak ons weer aan                                     
met levensadem, lente-tijding,                                                            
en doe met krachten ter bevrijding                                                                          
ons hier in Christus' vrijheid staan.                                                       
God, laat ons niet vergaan! 

 

VOLGENDE WEEK ZONDAG, PINKSTEREN                                                                                                                
Dat de Here God geen mens zomaar verlaten zal, blijkt uit het grote feest van volgende week zondag. De 
zevende zondag na Pasen, de vijftigste dag. Pentekoste in het Grieks – Pinksteren. Feest van de komst van 
de Heilige Geest. Vaak lijkt het het meest ongrijpbare feest van de christelijke hoogfeesten. Bij Kerst kun je je 
nog wel iets voorstellen. Bij Pasen misschien ook nog wel. Maar bij Pinksteren? Het Hebreeuwse woord (taal 
van het Oude Testament) voor Geest is Ruach. Letterlijk vertaald betekent dat ´wind´, ´lucht´ of ´adem´. Het 
Griekse woord (taal van het Nieuwe Testament) ervoor is Pneuma. Ook dat woord heeft dezelfde betekenis. 
De Geest van God is dus als de wind. De wind kun je niet zien, maar je kunt wel zien wat de wind doet of 
uitwerkt. Zo is het ook met Gods Geest. Als het goed is kun je zien wat die Geest uitwerkt in ons mensen, in 



de gemeente. We geloven en bidden dat de Pinkstergeest onze soms smeulende vuurtjes van geloof weer 
kan doen oplaaien, om samen kerk te zijn, in vuur en vlam. Rood is de kleur van vuur en vlam, van hartstocht 
en liefde. Rood is dan ook de kleur van Pinksteren en van het antependium dat deze zondag aan de 
preekstoel hangt.  

                                                                                                                                  
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                                
Als gemeente mogen we meeleven met dhr. J. Ossewaarde en mw. J. Rozendaal . Er zijn zorgen om hun 
beider gezondheid en ze gaan door een moeilijke tijd.  
   
COLLECTE  KERKDIENSTGEMIST                                                                                                                              
Beste gemeenteleden,                                                                                                                                             
Zoals u weet worden onze kerkdiensten uitgezonden via internet. Dit gebeurt via de organisatie 
Kerkdienstgemist. Het bekijken en beluisteren van de diensten biedt voor veel mensen een troost en is ook 
een goede manier om, ondanks de situatie, toch contact te houden met de gemeente. Kerkdienstgemist 
vervult hierin een zeer belangrijke en essentiële rol.                                                                                                                       
Door de corona-crisis is het aantal kijkers en luisteraars explosief gestegen. Hier zijn we natuurlijk blij mee, 
maar dit heeft wel tot gevolg dat Kerkdienstgemist o.a. extra (computer-)capaciteit heeft moeten inzetten om 
de uitzendingen mogelijk te blijven maken.                                                                                                                    
Daarnaast heeft Kerkdienstgemist het volgende besloten:                                                                                       
“Kerkdienstgemist wil geen overmatige winst maken vanwege de coronacrisis. Als team doen we nu een stap 
in geloof en vertrouwen om dit samen met de 1450 aangesloten kerken op te lossen. Daarom sturen we voor 
de maanden maart, april en mei 2020 geen factuur of incasso. Natuurlijk maken we in deze maanden wel 
aanzienlijk meer kosten door een sterke uitbreiding van servers, dataverkeer en onderhoud om uitzendingen 
goed te laten verlopen. Deze extra kosten zijn begroot op ca. € 25.000 per maand.”                                                                               
Op de vraag waarom Kerkdienstgemist geen facturen stuurt, antwoordden ze het volgende:                                                     
“Sommige kerken hebben deze maanden extreem veel extra kijkers en luisteraars. Anderen hebben juist 
minder kosten omdat ze geen uitzendingen doen. Wanneer alle kerken bijdragen wat ze kunnen, hopen we 
de lasten over de kerken te verdelen en onze kosten te dekken zonder meer winst te maken.”                                                
Om een indicatie te geven van de toename van het aantal kijkers en luisteraars in onze eigen kerk: in het 
laatste kwartaal van 2019 hadden we ongeveer 50 streams per maand (wat neerkomt op gemiddeld 10-12 
kijkers/luisteraars per dienst) inmiddels zitten we op niet minder dan 1148 (!) streams per maand (wat 
neerkomt op gemiddeld 250-300 kijkers/luisteraars per dienst).                                                                     
Bovenstaande heeft ons doen besluiten om de collecte hiervoor te bestemmen en, zoals u wel zult begrijpen, 
van harte bij u aan te bevelen.     Alvast hartelijk dank voor uw gift!                                                                                  
N.B. Indien u uw gift overmaakt via de bank, geef dan bij de omschrijving aan “kerkdienstgemist”. 
Indien u uw gift overmaakt via de Givt-app, dan dient u de DERDE collecteronde hiervoor te gebruiken.       

 

QR CODE VOOR COLLECTE                                                                                                                                          

 

 
 
    

 

 

 

 

                                    
 
  

 

  


