De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. J. Kromhout,
Dhr. J. van Beem,
De collectes van 12 februari hebben het volgende opgebracht:
Diaconie € 80,25, Kerk € 84,35, Kerkgebouw € 70,15
De agenda voor de komende week
Maandag
20-02 20.00 uur
Kerkrentmeesters
Zondag
26-02 10.00 uur
Ds. Gert van de Meeberg

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 19 februari 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1494

: ds. Gert van de Meeberg
: Leo Kranenburg
: Hans Jütte
: Marthe en Hanne Kluijt
: aanwezig
: Renske de Vries
: 1e Diaconie, 2e Kerk, 3e: Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje
koffie, thee of een glas limonade.
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

VOORBEREIDING
Orgelspel: Echo fantasie (J. Pzn. Sweelinck)
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 217: 1, 2, 3
- organist speelt eerst voor Inkeer, Bemoediging en Groet
Afkondiging van overlijden, moment van stilte
Gebed om ontferming
Gloria: Lied 868: 1, 2, 5
HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Bijbellezing: Psalm 77 (NBV)

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden
Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst
HEILIG AVONDMAAL
(V = voorganger, G = GEMEENTE)
V: De Heer zal bij u zijn.
G: DE HEER ZAL U BEWAREN.
V: Verheft uw hart!
G: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
G: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.
Tafelgebed (1e deel)

Psalm 77: 1, 4, 5, 7
(Nieuwe Psalmberijming 2015)

1. Luidkeels roep ik tot de Here / of Hij zich tot mij wil keren.
Niet berustend in mijn lot / zoek ik overdag naar God.
Rusteloos zijn mijn gedachten, / troosteloos de lange nachten.
Wanhoop voel ik en verdriet; / aan Hem denken helpt mij niet.
4. God is in mijn diepe lijden / niet zoals in oude tijden:
Hij, de allerhoogste Heer, / toont zijn sterke hand niet meer.
Toch blijf ik mijn tijd besteden / aan uw werk uit het verleden.
Wat U deed sinds het begin / prent ik mij voortdurend in.
5. Heilig is uw weg, verheven. / Welke afgod zou niet beven?
God, wie is als U zo groot? / U alleen redt van de dood.
In uw macht en uw genade / doet U wonderlijke daden.
Dat bewees U wereldwijd / toen uw arm ons heeft bevrijd.
7. Niet te stuiten, onverschrokken, / bent U door de zee getrokken.
Onnavolgbaar was het pad / dat U uitgekozen had.
Als een trouwe herder leidde / U het volk dat U bevrijdde.
U bracht hen door Mozes’ hand / veilig naar de overkant.
Uitleg en verkondiging
Orgelspel: Adagio (Th. Dubois)

Avondmaalslied, 1 en 2 (melodie: Lied 910)
1. Het brood dat wij hier eten verzadigt des te meer
wanneer het zich laat delen als gave van de Heer.
Gezegend, God en Koning omdat Gij groeien laat
dit brood uit onze aarde dat hier op tafel staat.
2. Zoals het graan verzameld tot brood geworden is,
maak ons tot levend teken van dit geheimenis.
Laat alle brood gebroken zijn tot gelijkenis,
waarin wij Hem herkennen die onze gastheer is.
Tafelgebed (2e deel), aansluitend Onze Vader
Avondmaalslied, 3
3. En laat dit brood ons heugen hoezeer wij zijn gevoed.
Wij eten het met vreugde, wij danken: God is goed!
Elkaar de wijn te schenken met overvolle maat
doet ons het feest gedenken dat ons te wachten staat.
We vormen een kring
We wensen elkaar ‘de vrede van Christus’
We delen brood en wijn
Afsluitende dankzegging en dankgebed
TOT SLOT

We gaan staan en belijden ons geloof in de woorden van Lied 344
Zegen

Lied 864: 1, 3
Lied 864: 4, 5
Orgelspel: Improvisatie (J.B. Jütte)

