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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat Prop. J. Sterrenburg uit Har-
dinxveld-Giessendam voor en lezen we Lukas 24:36-49.  
De avonddienst wordt geleid door ds. J. Holtslag. Deze 
dienst staat Hebreeën 12: 1–13 centraal over het vol-
harden in het geloof. 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
20-05 Online V&T contactmoment, 19.15-19.45 uur 
21-05 Onlinedienst Hemelvaartsdag, 9.30 uur 

Studio KRM 
De afgelopen weken heeft u  uw beleeffoto’s via  
av@hervormdgiessenburg.nl door kunnen mailen hoe u 
de diensten op zondag en de uitzendingen op woens-
dagavond thuis ervaart. Overigens kunt u nog steeds 
foto’s hiervoor insturen. We tonen ze dan voorafgaand 
aan de diensten in de nieuwsbrief via YouTube en Kerk-
omroep.nl. Het leek ons leuk om u ook eens te laten zien 
hoe de diensten vanuit “Studio KRM” ervaren worden. Al 
bijna 25 uitzendingen proberen we alles in beeld en ge-
luid uit de kerk, vanuit de Rank, zo goed mogelijk bij u 
in de huiskamer te krijgen. Er komt letterlijk en 
figuurlijk “achter 
de schermen” 
heel wat bij 
kijken. Maar we 
doen het graag 
en hopen dat het 
niet lang nodig 
meer zal zijn. 

Liturgie morgendienst 
Psalm 103: 5 NB  
Votum & Groet  
Psalm 105: 1 + 2 NB 
Wetslezing 
Psalm 81: 9 + 11  
Verhaal ter voorbereiding op het gebed - Gebed  
OTH 446 - Toen de Heer was opgestaan  
Schriftlezing:  Lukas 24: 36-49  
Gezang 476: 1 + 2 + 3  
Preek: Jezus doorbreekt de quarantaine (Lukas24:39) 
Psalm 145: 2 NB  
Dankgebed en voorbeden 
Collectemoment 
OTH 446 - Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam     
Zegen 

OTH 446 – Toen de Heer was opgestaan  
Toen de Heer was opgestaan  
Is Hij weer teruggegaan 
Naar Z'n Vader in de hemel- Daar kwam Hij vandaan 
Daar zit Hij nu op de troon om te helpen en te troosten 
Glorie voor de allerhoogste God (2x) 
  

Toen de Heer was opgestaan  
Is Hij weer teruggegaan 
Naar z'n Vader in de hemel 
Daar kwam Hij vandaan 
Hij regeert met vaste hand  
van het westen tot het oosten 
Glorie voor de allerhoogste God (2x) 
 

Toen de Heer was opgestaan 
Is Hij weer teruggegaan 
Naar z'n Vader in de hemel 
Daar kwam Hij vandaan 
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid,  
zal Hij nu met blijdschap oogsten 
Glorie voor de allerhoogste God (3x) 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.bible-nl.org/Jezus-na-zijn-opstanding.html&psig=AOvVaw1wj8qKvv1LMicsXH-53Ke-&ust=1589567620259000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDFiaT_s-kCFQAAAAAdAAAAABAN
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Lied morgendienst – Ik zal er zijn 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan, 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik ben' en "Ik zal er zijn'. 
 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

De toekomst is zeker, 
ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet 
sterven, als ik U 
ontmoet. 
Dan droogt U mijn 
tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 

'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. (2x) 
Tekst: Hans Maat Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest © 2013  
 

Live chat – deze zondag 
Aanstaande zondag zal er de mogelijkheid zijn om 
elkaar voor de dienst welkom te heten. Dit kan via de 
“live Chat”. Dit kun je vinden als je via Youtube de 
dienst volgt. Hiermee hebben we de mogelijkheid om 
elkaar, zij het op afstand, welkom te heten. Na de 
dienst zal het mogelijk zijn voor mensen om eventuele 
vragen te stellen. Tot zondag! 
---------------------------------------------------------------- 

 

Liturgie avonddienst 
Psalm 86 : 4 (N.B.)  - Votum en groet  
Psalm 84 : 3  - Geloofsbelijdenis:   
Opwekking 461: Mijn Jezus, mijn Redder 
Gebed  
Schriftlezing: Hebreeën 12 : 1 - 13  
Gezang 459 : 1 + 2 + 5  
Preek  
Gezang 442 : 1 + 2 + 3 + 4  
Dankgebed en voorbede  
Collectemoment  
Psalm 68 : 2  
Zegen  

Opwekking 461–  Mijn Jezus, mijn Redder 
Mijn Jezus, mijn Redder,  
Heer er is niemand als U.  
Laat elk moment, al wat ik denk,  
vol zijn van Uw liefde Heer.  
Mijn Schuilplaats, mijn 
Trooster,  
veilige toren van kracht;  
adem en stem, al wat ik ben  
brengen U voortdurend eer.  
 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.  
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.  
Bergen aanbidden, de zee juicht mee  
bij het horen van Uw naam.  
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep  
mijn leven lang loven, want U heb ik lief  
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 

Puzzel meivakantie 
De puzzel met emoticons die bijbelse personen of bij-
belverhalen uitbeelden, was niet eenvoudig. Dit bleek 
ook uit de antwoorden die binnenkwamen. In ieder geval 
een compliment voor Evi Overduin, voor Frank, Jennina, 
Twan en Sem Zwijnenburg en de bijbelkring van Robert 
& Corina, Patrick & Margreet, Siebren & Hanneke, Jaap 
& Lianne en Joost & Marrije. Onduidelijkheid was er bij 
de afbeeldingen 30 en 33. Is dit Paulus of is het Petrus 
die het oor van Malchus afslaat? Is het Rachab of mis-
schien Delila. Aangezien ik de puzzel zonder antwoor-
den kreeg toegestuurd, durf ik geen uitsluitsel te geven. 
Kijkt u er nog even naar? (zie afbeelding hiernaast) 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://www.opwekking.nl/uitgaven/opwekkingsliederen/286-quotes/1141-opwekking-798&psig=AOvVaw3MUaUZG97VlsqdlkNjKlp2&ust=1589569406212000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD__NaFtOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Avonddienst - Vragen voor na de preek  
1. Bespreek met huisgenoten of 
via de telefoon met iemand anders 
wat het gemis van de kerkdienst 
en het niet ontmoeten van ge-
meenteleden betekent voor het 
volharden in het geloof.  
2. Via Google is de ‘mislukte’ 400-
meter sprint van Derk Redmond in 
1992 en wat daarna gebeurde te zien. Wat roept zijn 
volharding op?  
3. In Hebreeën 11 lees je over allerlei mensen die volhar-
den in het geloof. Over twijfel lees je niet. Toch is twijfel 
iets waar alle christenen mee te maken krijgen. Hoe ver-
houden twijfel en volharden zich tot elkaar?  
4. Naast twijfel kan van alles wat wij meedragen aan over-
bodige ballast ons belemmeren om te volharden op de weg 
van het geloof. Ook andere zaken kunnen ons bij Jezus 
vandaan houden. Is dit bij jou het geval?  
5. Als je nu zou moeten antwoorden op de vraag of je 
volhardt op de weg van het geloof of aan het afhaken bent, 
wat zou dan je antwoord zijn?  
6. Hebreeën 12 richt de blik op Jezus. Hij volhardde en 
haalde de eindstreep. Wat betekent de wijze waarop Hij 
dit deed voor ons?  
7. David en Simson worden ook genoemd in het rijtje van 
geloofshelden. Toch zijn zij geen heiligen. Net als jij heb-
ben zij gezondigd. Wat maakt dat zij toch in het rijtje 
genoemd worden en kan jij daar dan ook bijgezet worden?  
8. Als laatste wordt gesproken over bestraffing door God. 
Al is bestraffing misschien niet het goede woord. Uit liefde 
wijst God Zijn kind terecht. In hoeverre mag jij weten, dat 
God je niet afwijst, als Hij je corrigeert, maar dat jij Zijn 
kind mag zijn?  

Hersenkraker – Verborgen bijbelboeken 
In het onderstaande verhaaltje staat 17 bijbelboeken ver-
stopt. Sommigen laten zich eenvoudig lezen, anderen zijn 
weggemoffeld en haast onzichtbaar. Maar ze staan er wel. 
Aan u de taak om ze te ontdekken. Het enige recept hier-
voor is goed lezen. Soms letter voor letter. Geeft u de ant-
woorden aan ds. Holtslag door via brievenbus, mail of 
WhatsApp? 
Een bijbelse maaltijd in Rome 
Het vergt enige handelingen om het maken van falafel on-
der de knie te krijgen. Want sommige recepten zijn net als 
een spreuk en haast onleesbaar en slecht toepasbaar. O, 
bad jaren geleden al of ik receptenboeken mocht begrij-

pen. Maar ik wees therapie van de hand en ik predik erover: 
Je hebt geluk aspergesoep lekker te vinden, wanneer je 
champignonsoep wil maken. Nog veel lastiger is het met 
kikkererwten. Dan lees je een zin zoals: Na hummes ge-
maakt te hebben de prut hierna in een falafel stoppen. Dan 
haak ik af. Of eigenlijk niet. Ik draaf door. Ik zie mijn oom 
met vele anderen bij piazza Spagna uit de bus stappen, 
waarbij het op de Spaanse trappen leek op een file mon-
niken die vervolgens bij een falafelzaak gericht erenamen 
door het slijk haalden. Oom Kor ging daarna Rome in en hij 
en zijn ega laten de anderen achter en wandelen naar de 
trevi-fontein. Hierbij liep Kor in theateruitrusting. Een ver-
rassende kledij die gebracht was door zijn ex. O, dus daar-
na maakte hij de reis naar Rome. Ja, Kobus, dat was daar-
na. Maar inmiddels zijn mijn kikkererwten kikkerdril ge-
worden en lijkt het bereiden van de maaltijd uit te lopen 
op het zingen van klaagliederen. Uiteindelijk viel het mee 
en kreeg ik nu merites voor mijn inspanningen. U ook voor 
het vinden van de bijbelboeken? 

Andere tijden - gemeente zijn 
In de nieuwsbrief van vorige week 
klonk in het bericht vanuit het 
moderamen door, dat er wat ruimte 
komt om elkaar te ontmoeten en om 

activiteiten te organiseren. Het bericht sloot af met een 
oproep om de verbinding en betrokkenheid te blijven be-
hartigen. Een groepje gemeenteleden heeft die oproep 
verstaan en is er in de voorbije dagen mee aan de slag 
gegaan. Diverse initiatieven zijn in gang gezet op zullen 
opgepakt worden. De volle breedte van de gemeente is 
hierbij in het oog gehouden. Een greep uit datgene wat 
voorbij kwam: meer mogelijkheden voor uitwisseling 
rondom de erediensten (reageren op de dienst, verdie-
pingsvragen stellen, koffie-op-afstand, enzovoort). Leu-
ke en zinvolle filmpjes die door de week opgenomen 
worden, bijvoorbeeld door Credo, of als het kinderkoor 
oefent. Die filmpjes kunnen vervolgens bekeken worden 
vanaf het YouTube kanaal. De berichtgeving naar- en de 
communicatie met jongeren via Instagram opzetten. 
En, het opzetten van een kettingcake. Jawel, een 
kettingcake. Het idee is dat we voor elkaar cake gaan 
bakken en die cake, voorzien van een groet, doorgeven. 
Er zijn nog flink wat andere opties besproken, maar zo 
heeft u/ heb jij vast een idee. Wordt spoedig vervolgd. 
Heeft u/heb jij zin om mee te doen? Stuur dan een 
mailtje aan vt@hervormdgiessenburg.nl . 

mailto:vt@hervormdgiessenburg.nl
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Kaartenactie SDOK 
U bent van ons gewend dat we elke twee maanden bij 
de ingang van de kerk kaarten uitdelen die u naar vervol-
gde Christenen kunt sturen. Omdat we elkaar momen-
teel niet treffen bij de kerk willen we u vragen om deze 
keer zelf een kaart te schrijven, want ondanks de Coro-
nacrisis kunnen zij onze bemoediging nog steeds goed 
gebruiken! 
U kunt hiervoor zelf een mooie kaart kiezen maar houd 
er rekening mee dat er geen dieren op staan (deze kun-
nen als belediging ervaren worden). Hieronder vind u de 
adressen van de vervolgende Christenen, die u kunt  
overnemen op de envelop. Schrijf de kaart in het Engels. 
Op de website van SDOK kunt u enkele voorbeeldzinnen 
vinden en een toelichting op de reden waarom zij 
vervolgd worden: www.SDOK.nl . 
 

Susanna Koh #107  
Liew Sow Yoke Lot LG109B,  
One Utama Shopping Center,  
No. 1, Lebuh Bandar Utama,  
47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 
 

Twen Theodros, Mai Serwa - Asmara, Eritrea 
 

Mussie Ezaz, Wenjel Mermera, Asmara, Eritrea 
 

Alimujiang Yimiti  
Section 11, The Xinjiang No. 3 Prison  
No.1339, Dongzhan Road, Urumqi city  
Xinjiang Uyghur Autonomous Region  
830013 People’s Republic of China 
 

Zhang Shaojie, P.O. Box 14 Xinxiang City, Henan 
Province, China 453002 
  

Haile Nayzgi  
Karsheli Prison, 2nd Police Station Zone 7  
Northern East, Zoba Maakel, Asmara, Eritrea 
 

Kiflu Gebremeskel  
Karsheli Prison, 2nd Police Station Zone 7  
Northern East, Zoba Maakel, Asmara, Eritrea 
 

Imran Ghafur  
Central Jail of Faisalabad  
Faisalabad, Pakistan 
 

Kidane Weldou 
Karsheli Prison, 2nd Police Station Zone 7  
Northern East, Zoba Maakel, Asmara, Eritrea 

V&T – gevarieerd 
Zoals te doen gebruikelijk op woensdagen in deze bij-
zondere periode werd ook 13 mei een bijeenkomst c.q. 
uitzending georganiseerd vanuit V&T. Koert Koster en 
Bert Pesselse spraken over angst, de oorzaken en de 
gevolgen. Ook over hoe er mee om te gaan, waar er mee 
heen te gaan. Hoe angst af te leggen. Beter gezegd: 
naar Wie er mee heen te gaan, het bij God te brengen. 
Koert schrijft in een terugblik: Samen met Bert ben ik 
een soort diepte-interview ingegaan waarbij we in een 
gemoedelijke setting met elkaar van gedachten wissel-
den betreffende het thema 'Angst'. Naast momenten 
van ontspanning met een lach, waren er momenten van 
verdriet. We mochten deze emoties delen. We stonden 
stil bij Bijbelse voorbeelden die tot op de dag van van-
daag spreken, want de Bijbelschrijvers en de 
personages zijn mensen zoals jij en ik. Hun ervaringen 
zijn de onze: dood, afwijzing, verwerping zijn rander-
varingen van alle tijden. Met dat verschil  dat onze we-
reld veel complexer is dan die van toen, met torenhoge 
verwachtingen gericht op de wetenschappers, speciaal 
de medici. Toch mogen we met al onze angsten naar 
Hem gaan die in al onze angsten angstig is geweest en 
weet wat het is om mens te zijn zoals jij en ik. Die 
wetenschap mag ons steunen in een lastige tijd rondom 
onzichtbare vijanden zoals bijvoorbeeld een wereldwij-
de pandemie of wereldwijd terrorisme 
Het muzikale deel werd verzorgd door Scott Baks en 
Sofie de Weerdt. Zij speelden en zongen mooie liederen 
die aansloten bij het thema. Terugkijken is prima moge-
lijk middels het kanaal HGGNK op YouTube. Volgende 
week woensdag zal de gebedskring de avondsessie in-
vullen. Muzikale medewerking wordt dan verleend door 
Jan Bongers, Tamar van Doesburg en Sofie de Weerdt. 
 

 

http://www.sdok.nl/
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Bijlage zondag 17 mei 2020 - kleurplaat
 

 


