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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman en zal de 
preek gaan over het 3e gebod van de 10 geboden: U zult 
de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken 
Wat betekent dit? Betekent het alleen dat je niet mag 
vloeken of heeft het een diepere betekenis?  
De schriftlezing is Exodus 20 : 7, 1 Korinthiërs 10 : 31, 
1 Petrus 2 : 4 - 5. Muzikale medewerking wordt verleend 
door Leen Donk (orgel), Bart van Genderen (piano), 
Naomi de Jong (dwarsfluit), Gijsbert en Willemieke van 
Wingerden (gitaar en zang). 
In de avonddienst gaat ds. J. Holtslag voor. We zullen 
het gesprek dat de Heere Jezus met Petrus voerde 
bekijken vanuit de toekomst. Want de Heere Jezus 
spreekt niet alleen met Petrus om het verleden te ver-
werken en hem in ere te herstellen, maar ook met het 
oog op wat komen gaat. We lezen Johannes 21:15-25. 
De muzikale begeleiding is in handen van Scott Baks 
(orgel/piano), Esther de Kuiper (saxofoon) en Lotte van 
Genderen & Lidia Faro (zang). 

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

Agenda 
10-05  Reis door de Bijbel – Jesaja, 19.30 uur  
13-05  Dienst Hemelvaartsdag, 09.30 uur 

Bedankt 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en 
bemoedigingen die ik ontvangen heb rondom  
mijn operatie. Het heeft me  
goed gedaan! Rita v.d. Vlist 
 
 

Meeleven  
*Goede berichten mochten ontvangen worden omtrent 
de gezondheid van Peter en Gerie Meijer (Johan de Kreij-
straat 1, 3381 DG). Beiden lagen ze, als gevolg van 
Covid-19, op de IC en werden ze slapend gehouden. 
Afgelopen maandag zijn beiden uit de slaap gehaald en 
gaat het goed. Gerie is van de IC en Peter waarschijnlijk 
vrijdag/zaterdag ook. De blijdschap hierover is groot. Al 
zal het herstel nog heel lang duren. In de voorbede 
gedenken we hen beide en spreken we de dank uit. 
*Mw. S.S. Krijgsman–van der Meer (Neerpolderseweg 
42, 3381 JS) is afgelopen dinsdag opgenomen in het 
Beatrixziekenhuis en is vrijdag weer thuis gekomen. We 
wensen haar Gods zegen toe over het verdere herstel. 
*Ook Lo Boer (Prins Bernhardlaan 3, 3381AV) is de 
afgelopen week opgenomen in het Beatrixziekenhuis. 
We bidden om zegen over zijn behandeling en voor een 
goed herstel.  
*Arie den Boer (Wilhelminalaan 88, 3381 BR) zal 
woensdag opgenomen worden in het Beatrixziekenhuis 
alwaar een PEG-sonde geplaatst zal worden. Naar 
verwachting mag hij de volgende dag weer naar huis. 
We bidden dat de ingreep goed mag verlopen en wensen 
Arie Gods zegen toe. 
*Mw. P. Donk-Hakkesteeg (Doetseweg 6B, 3381 KG) is 
vrijdag 7 mei gevallen en heeft daarbij haar heup gebro-
ken. Zij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en 
kon dezelfde dag nog geopereerd worden. Ze heeft een 
nieuwe heup gekregen en we zijn dankbaar dat de ope-
ratie goed is gegaan. Nu volgt een traject van herstel 
en revalidatie. We wensen haar Gods zegen en kracht 
toe. 

Kopij ‘Zaaier’ 
De kopij, i.v.m. Hemelvaartsdag, graag maandag 10 mei 
a.s. vóór 09.30 uur mailen naar zaaierberichten@ 
hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp 
(Taets van Amerongenstraat 8).   
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Rondreis door Jesaja 
Begrijpt u wat u leest? Voor Bijbelkenners onder ons 
een bekende vraag. Inderdaad, te vinden in Handelingen 
8. De reizende Ethiopiër krijgt van Filippus uitleg over 
wie de lijdende dienaar is waarover hij leest in het boek 
Jesaja. Jezus Christus! Een belangrijke passage, ook 
voor ons persoonlijk. Want het is door Hem dat God ook 
ons als ‘verbondspartners’ ziet. Genade en liefde zijn 
kernwoorden waarmee Jesaja Gods karakter be-
schrijft. Als deelnemers aan de Bijbelcursus krijgen wij 
ook kernwoorden voorgeschoteld, nodig en goed om 
daarbij stil te staan. Een bijzondere rol blijkt weggelegd 
voor Jeruzalem. Deze stad wordt geportretteerd als 
centrum van de wereld waar Gods overvloed te ontvan-
gen, waar Zijn betrokkenheid en aandacht te ervaren. 
En dan het slotakkoord: Het nieuwe Jeruzalem! Je raakt 

er niet over uitgedacht en 
gepraat en geleefd… Bijzon-
der ook hoe vaak er in de 
nieuwtestamentische boe-
ken verwezen wordt (blau-
we lijnen in afbeelding) naar 
het Bijbelboek Jesaja. Met 
name de 
evangelieschrijvers zien 

heel veel van de beschreven profetieën uitkomen in de 
persoon van Jezus! Kijk en luister mee naar deze 5e en 
slotafleve-ring van de Bijbelstudie “Reis door Jesaja”. 

Liturgie morgendienst 
Psalm 66 : 1 (N.B.)  
Stil gebed 
Votum & Groet 
Gezang 434 : 1 + 5 
Wetslezing 
Psalm 89 : 7  
Gebed 
Kindermoment 
Schriftlezing: Exodus 20: 7, 1 Korinthiërs 10 : 31,  
                      1 Petrus 2 : 4 - 5 
Kleurrijk 134 - Heer ik prijs Uw grote naam 
Preek: Het derde gebod: Gods naam niet ijdel gebruiken 
Kleurrijk 119 - Daar ruist langs de wolken 
Dankgebed 
Psalm 33 : 11  
Zegen 

Kl 134 - Heer ik prijs Uw grote naam 
Heer ik prijs Uw grote naam.  
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 

U daalde neer van Uw troon om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. 
Heer ik prijs Uw grote naam. 

Kl 119 - Daar ruist langs de wolken 
1. Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
Die hemel en aarde verenigt tezaam 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, 
mijn lust en mijn lied 
 

2. Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
Want Hij kwam om zalig te maken op aard’; 
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij die Jezus niet, 
Die, om ons te redden, de hemel verliet? 
 

3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof, 
En d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan, 
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d' eer, 
Want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 

Liturgie avonddienst 
Psalm 100 : 1 + 2 (N.B.) 
Votum en groet 
Kleurrijk 144 - Jezus, wij verhogen U 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 68 : 10 
Gebed 
Schriftlezing: Johannes 21 : 15 - 25 
Gezang 192 : 1 + 2 + 6 
Preek 
Psalm 143 : 10 
Dankgebed en voorbede 
Collectemoment 
Psalm 108 : 1   
Zegen 
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Kleurrijk 144 - Jezus, wij verhogen U 
Jezus, wij verhogen U 
Wij erkennen U als Heer 
U bent hier, in ons midden Heer 
En onze lofprijs geeft U eer 
 

Als wij aanbidden, bouw Uw troon (3x) 
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats 

Vanuit de kerkenraad 
Diensten en kerkelijke activiteiten 
In de donderdag gehouden kerkenraadsvergadering is 
opnieuw gesproken over de huidige mogelijkheden van 
het bijwonen van de diensten en het gebruik van De 
Rank. 
Sinds 28 april zijn er lichte versoepelingen. De route-
kaart voor de kerken staat nog op "zeer ernstig". In 
overleg met de minister is er de mogelijkheid om in deze 
fase bij kerkdiensten maximaal 10% van de zitplaatsen 
te benutten. Uiteraard met inachtneming van alle gel-
dende regelingen. Er is besloten om vanaf mei 40 ge-
meenteleden uit te nodigen voor de diensten. Laat ieder 
zich vrij voelen om er gebruik van te maken en deel te 
nemen via Kerktijd.nl. Op de volgende kerkenraads-
vergadering wordt opnieuw gekeken naar de diensten 
en bij voorbeeld de invulling van die viering van het 
Heilig Avondmaal in juni. 
Waar nodig en gewenst kan het huisbezoek of pastoraal 
bezoek weer worden opgepakt. 
Het gebruik van De Rank is eveneens weer mogelijk. 
Voorzichtigheidshalve willen we dit beperken tot 20 
personen per groep. Voor het gebruik dient eerst overleg 
te zijn met de beheerders. Ook het boekwinkeltje kan 
weer open. Nodige mededelingen worden gedaan door 
degenen die de leiding hebben over de activiteiten. 
We zien uit naar meer fysieke contacten en moge-
lijkheden. Het winterseizoen loopt ten einde. Normaal 
volgt dan een (zomer)periode van minder ontmoetingen. 
We hebben in de coronaperiode gemerkt dat de 
contacten juist voor ons menszijn en gemeenteleven zo 
waardevol zijn. Laten we aan elkaar blijven denken en 
met elkaar meeleven en waar mogelijk elkaar spreken 
en ontmoeten. Ideeën om dit te stimuleren zijn ook voor 
de komende tijd waardevol en mogen naar voren worden 
gebracht.  
In de tussenstand van de Focus-enquête zijn er al veel 
reacties in het nadenken over het gemeentezijn. Opbou-
wend meedenken blijft van harte aanbevolen. 

Focusscan 
We staan inmiddels op 260 
ingevulde enquêtes! Heel goed 
nieuws. We hopen de 300 te 
gaan halen….vul jij hem ook nog 
in? Klik hier. 
1 juni is er een gemeenteavond waar we de resultaten 
zullen terugkoppelen. Zet deze datum alvast in de 
agenda. 

Hemelvaartsdag 
Op Hemelvaartsdag maken we een begin met het lezen 
uit de brief aan de Hebreeën. We lezen het eerste 
hoofdstuk. De ontvangers van de brief hebben geweten 
van wie zij de brief ontvangen hebben. Ons is het onbe-
kend. Er is veel voor Paulus te zeggen, zo wordt er ver-
wezen naar Timotheüs, maar ook veel dat dit tegen-
spreekt.  
Iets meer duidelijkheid is er over de tijd waarin de brief 
geschreven is. Clemens citeert er in 96 na Christus uit. 
Vermoedelijk is de brief al voor 70 geschreven. 
Het is een brief met veel verwijzingen naar het Oude 
Testament. In de brief komt veel terug uit Leviticus, 
Numeri, Habakuk, Spreuken, Jeremia 31 en niet te 
vergeten de Psalmen. Soms op voor ons ongebruikelijke 

wijze. Onder de leiding van 
Gods Geest willen we de 
waarde van deze brief voor 
ons ontdekken. 
De afbeelding toont 
Papyrus 13 uit ca. 225-
250 dat veel fragmenten 
bevat van de brief aan de 
Hebreeën. 
 

Tweedehandsboekwinkeltje weer open! 
Wij zijn weer iedere vrijdag van 13.00-18.00 uur open. 
U bent van harte welkom om in ons boekenwinkeltje te 
zoeken tussen onze grote collec-
tie tweedehands boeken. 
We houden ons aan de corona-
maatregelen d.w.z. mondkapje 
op, handen desinfecteren en 2 
klanten tegelijk. 
 
 
 

https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9v3G2ClgTvnRaKi
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SDOK schrijfactie 
Tijdens een christelijk verlovingsfeest op 24 juni 2016 
vielen dertig agenten een huis nabij Teheran in Iran binnen. 
Ze arresteerden alle aanwezigen, onder wie Naser Navard 
Gol-Tapeh en ook drie christenen uit Azerbeidzjan. Naser 
is veroordeeld tot tien jaar cel. De meeste christenen die 
bij het verlovingsfeest werden opgepakt, zijn na verhoor 
vrijgelaten, maar Naser en de Azerbeidzjaanse christenen 
werden naar de beruchte Evin-gevangenis getranspor-
teerd en twee maanden lang in een isoleercel opgesloten 
en heel intensief verhoord. Ze kregen geen juridische bij-
stand van een advocaat. In oktober werden de vier op 
borgtocht vrijgelaten. Bahram, Yusif en Eldar mochten het 
land verlaten. In mei 2017 kwam Naser opnieuw voor de 
rechter vanwege een nieuwe aanklacht Nasers advocaat 
kreeg geen inzage in de documenten over de rechtszaak. 
In november diende Nasers hoger beroep maar dat verloor 
hij. Naser werd in januari 2018 overgeplaatst naar een an-
dere afdeling van de Evin-gevangenis om zijn straf uit te 
zitten. Hij kreeg geen medische behandeling voor een ern-
stige tandvleesontsteking en leed veel pijn. In januari 
2019 ging het goed met Naser en maakte hij het mentaal 
goed. In juni 2020 heeft Naser te horen gekregen dat er 
geen herziening komt van zijn zaak. 
Naser schreef een brief vanuit de gevangenis: “Ik heb 
vertrouwen, ondanks alle ontberingen, en ik geloof dat ik 
vrij zal komen door Hem, op wie ik hoop, want de Heere 
onze God vergeet zijn kinderen niet”. Naser vraagt ook om 
te bidden dat zijn familie Jezus gaat volgen en dat het 
Evangelie in Iran wordt verspreid. 
De Christenen die u een kaart kunt sturen: 
* Naser Navard Gol-Tapeh 
* Hossein Kadivar  
    Evin Prison, Saadat Abad  
    Tehran, Islamic Republic of Iran 
* Ju Dianghong 
* Liang Qin  
   No. 1 Prison for Women of Yunnan Province, Kunyang  
   Town, Jinning District, Kunming City, Yunnan Province  
   China 650600 
* Kiflu Gebremeskel 
* Haile Nayzgi 
   Karsheli Prison, 2nd Police Zone 7, Northern East,  
   Zoba Maakel, 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 
* Mussie Ezaz 

* Kidane Weldou 
* Pastor Meron Gebreselasie 

Wenjel Mermera, Asmara, Eritrea 
* Susanna Koh 
   #107, Liew Sow Yoke, Lot LG 109B,  
   one Utama Shopping Center, No. 1, Lebuh Bandar Utama, 
   47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 
* Wang Yi 
   Chengdu Detention Center, Zhengyi Road #3,  
   Anjing Town, Pi County, Chengdu City, Sichuan Province 
   Zip code 611731, People’s Republic of China 
* Pastor John San-Qiang Cao  
   Kunming Prison of Yunnan Province, No. 416 Si Wa Lu,   
   Wang Da Qiao, Dongjiao, Panlong District, Kunming City,  
   Yunnan province, 650216, People's Republic of China 
* Zhang Shaojie 

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

Break in de week – evaluatie én vacature 
Nieuw leven en de verwondering daarover. Met dat thema 
sloten we de reeks uitzendingen af op woensdagavond 28 
april. Met het Paasfeest in de rug leven we in de verwon-
dering over het volbrachte werk van 
Jezus Christus. Zijn kruisdood én 
zijn opstanding… Nieuw leven voor 
ons! Als werkgroepje hebben we in-
middels even terug- en ook al voor-
uit geblikt. Het is de wens om ook 
komend seizoen (DV) weer break in 
de week-uitzendingen samen te stellen. Inkijkjes in het le-
ven van alledag van gemeenteleden en dorpsgenoten, ver-
diepende (geestelijke) thema’s, muzikaliteit en liederen. 
Een overvloed aan mogelijkheden!  
Nieuwe ideeën zijn overigens welkom! Het gaat echter 
niet vanzelf! Van idee tot uitzending, daar zit behoorlijk 
wat inzet tussen. Heel mooi om mee bezig te zijn, maar 
ook heel fijn als dat met voldoende mensen tot stand ge-
bracht kan worden. De uitnodiging is dan ook om u/je bij 
ons te melden als u/je denkt “Dat is ook wel wat voor 
mij”. Meer info over wat dit betekent? Gooi een lijntje uit 
naar Willeke Faro, Lotte van Genderen of Bert Pesselse…  

Perkplantenactie 
De definitieve opbrengst van de 
perkplantenverkoop is €1322,10. 
Alle kopers en verkopers hartelijk 
bedankt! Volgend jaar  hopen we 
weer bij u langs te komen. 
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Bijlage voor de kinderen – 9 mei 2021 
 
 

Luister goed naar de 10 geboden tijdens de dienst.  
Of zoek ze zelf op in Exodus 20. 
Kun jij ze hieronder in de juiste volgorde zetten? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun jij de rebus oplossen?    

Het antwoord is het begin van psalm 8 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Kleurplaat – Wat er ook gebeurt, vloek niet  

 
 


