KERKBRIEF
Leuk! Aanstaande dinsdagavond Bijbelquiz
De plaatselijke Raad van Kerken verzorgt dit jaar opnieuw in
Halfweg/Zwanenburg de NBG-Bijbelquiz. Aanstaande dinsdagavond 13
november om 20.00 uur in ons kerkgebouw. De kerk is open vanaf 19.30
uur. Cora Gerritse is dit keer onze quizmaster.
De titel van de laagdrempelige quiz is ‘De Bijbel dichtbij’. De opzet van de
avond is als volgt: bij binnenkomst is er koffie. Dan formeren we groepjes
van vier personen, samengesteld uit deelnemers van Protestantse en
Katholieke huize. Elke groep geeft zichzelf een naam, zit in de kerkzaal aan
één tafel en beantwoordt individueel de quizvragen op een formulier. Dat
resulteert erin dat er na de quiz een winnaar is van individuele deelnemers
èn van de groepjes.
De Bijbelquiz bestaat uit 42 meerkeuzevragen in 6 categorieën. Elke vraag
wordt op de beamer ingeleid door een beeld of filmpje. Na de koffiepauze
neemt Cora de vragen één voor één door en dan ontstaat er een eindscore.
Wie komt er als groep of als individu als ‘Bijbelkenner van het Jaar 2018’
uit de bus? En ook hier geldt: meedoen is belangrijker dan winnen…
Graag tot dinsdagavond en neem gezellig iemand mee.
Namens de plaatselijke Raad van Kerken, Ben Broerse
Agenda voor de komende week
Maandag
12-11 20.00 uur
Dinsdag
13-11 20.00 uur
Woensdag
14-11 20.00 uur
Vrijdag
16-11 20.00 uur
Zondag
18-11 10.00 uur

Kerkrentmeesters
Bijbel Quiz
Moderamen
Voice mail
Mevr. drs. M. Verschoof uit Utrecht

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Heilig Avondmaal - Dankdag voor gewas en arbeid
Zondag, 11 november2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1578

: Ds. A.R. van der Deijl
: Cora Gerritse
: Arjen de Jong
: Marthe Kluijt / Hanne Kluijt
: aanwezig
: Grietje Monster
:1e KIA binnenlands diaconaat,
2e Kerk, 3e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje
koffie, thee of een glas limonade.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

VOORBEREIDING

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. M. Bijma-Vaandering, i.v.m. haar 95ste verjaardag

• Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
.

•

Lied: (=Psalm) 146: 1, 4 en 5

• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Gebed om ontferming
•

Glorialied: Lied 304

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Leviticus 19:1-2, 9-18
1
De HEER zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees
heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.
9

Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van
de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. 10En wanneer je bij de
wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen
wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de
vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.
11
Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. 12Leg geen valse eed af als je
bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben
de HEER.
13
Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon
nog op dezelfde dag uit. 14Spreek geen vloek uit over een dove en plaats
geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik
ben de HEER.
15
Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet
voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over
je naasten. 16Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat
over hem rond te strooien. Ik ben de HEER.
17
Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan
ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je 18door
je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik
ben de HEER.

Meeleven
Mevr. Tangenberg-Dol is vorige week nadat ze thuis was gevallen naar
het ziekenhuis gebracht. Inmiddels verblijft zij nu in de Janskliniek in
Haarlem voor verdere verzorging. Wij wensen haar sterkte en groeten
haar hartelijk.
Gerda Adolf.
Bedankt
Beste gemeenteleden, Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de
kaarten, met alle goede wensen, en de telefoontjes die ik mocht
ontvangen, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij ons thuis. Ook
wil ik bedanken voor de bloemen die ik mocht ontvangen van de kerk.
De levertransplantatie die ik heb ondergaan is heel goed gegaan, en, met
alle goede verzorging van de verpleging van het LUMC Leiden, ging het
elke dag beter. Ik hoop dat dit zo mag blijven gaan. Nogmaals hartelijk
dank voor alle aandacht die ik mocht ontvangen, God zij dank.
Martin Hinderks
De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 4 nov.: KiA Zending € 100,85; Kerk € 87,15; Gebouw € 70,20
Vanmiddag: een muzikale reis door stad en land
Deze middag geeft het duo Francis (viool) en Vijselaar (harp) een
Zondagmiddagconcert in onze kerk. Zij brengen hun nieuwe programma
‘Metamorphoses’ ten gehore en nemen ons mee op een reis vol muzikale
gedaanteverwisselingen. We galopperen met hen over Russische
toendra’s, mediteren op Soefi-melodieën, wandelen door de
eeuwenoude stad Granada en eindigen al dansend op een Spaans feest.
Met werken van componisten als Vivaldi, Granados, Albeniz en Ibert.
Een jaar geleden verzorgden de Britse violist Giles Francis en
Nederlandse harpiste Marije Vijselaar ook al een Zondagmiddagconcert
in Halfweg. We zijn blij dat beide muzikanten op herhaling komen. Kom
u straks meegenieten?
Het concert begint om 14.30 uur. De entree bedraagt 7,50 inclusief een
drankje na afloop. Kinderen tot en met 12 jaar betalen geen toegang. Er
zijn nog seizoenkaarten te koop: € 20 voor drie concerten in 2018/2019 ,
en overdraagbaar. Dus leuk voor jezelf en leuk voor een ander.
Ben Broerse, Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten

(Wijn inschenken)
V: De beker waarvoor wij God loven en danken maakt ons één met het
bloed van Christus..
• Psalm 136: 1, 4, 11 (De nieuwe Psalmberijming, 2015)
1. Prijs de hoogverheven HEER,
4. Hij schiep sterren, zon en maan,
Hij is goed, geef Hem de eer!
wees de wegen die zij gaan.
Want zijn liefde blijft altijd,
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.
Hij is trouw in eeuwigheid.
11. Steeds heeft Hij aan ons gedacht,
ons bevrijd en hulp gebracht.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.
• Dankgebed
Liefdevolle God, het was goed om in verbondenheid met U en met elkaar
brood en wijn te delen. Wij danken U dat wij geproefd hebben van uw
goedheid, dat wij in deze eenvoudige tekenen de dood van uw Zoon
mochten gedenken, zijn opstanding – en onze vergeving van zonden –
mochten vieren.
Wij danken U dat uw licht ons leven wil verlichten. Wilt U ons helpen om
wat wij hier beleefden, mee te nemen de komende week in. Dat we niet
alleen uitzien naar uw Koninkrijk van vrede en gerechtigheid, maar dat we
daar nu al aan werken, door licht te zijn voor elkaar en elkaars leven te
verlichten. In Jezus’ Naam. Amen.
TOT SLOT
• Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
• Zegen
• Orgelspel

•

Lied: 320: 1, 2 en 3

• 2e Bijbellezing: Marcus 12:28-34
28
Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze
discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord,
kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste
gebod?’ 29Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De
Heer, onze God, is de enige Heer; 30heb de Heer, uw God, lief met heel
uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw
kracht.” 31Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als
uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ 32De schriftgeleerde
zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God
en er is geen andere god dan hij, 33en hem liefhebben met heel ons hart
en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste
liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere
offers.’34Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem:
‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem
nog een vraag te stellen.
•

Lied: 320: 4 en 5

• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel
•

Lied: 385 (wordt 2 keer voorgespeeld)

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden
• Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst
• De diakenen maken de tafel gereed
MAALTIJD VAN DE HEER
• Nodiging
Vandaag zullen wij, in navolging van velen die ons daarin al eeuwenlang
zijn voorgegaan, de maaltijd van de Heer vieren. De apostel Paulus
schreef in 1 Korintiërs 10: 16, 17 (BGT) het volgende:
16
Als wij als christenen bij elkaar komen, danken we God voor de beker
met wijn. En we delen samen het brood. Zo vormen we een eenheid met

elkaar. Het is een eenheid van mensen die bij Christus horen, en gered
worden dankzij zijn dood. 17 Samen vormen we één geheel, omdat we
samen van dat brood eten.’
Christus zelf nodigt ons uit om deel te nemen aan zijn Maaltijd. U bent en
jullie zijn van harte welkom. Laten we onze verbondenheid met Hem en
met elkaar uitdrukken door samen een kring te vormen en brood en wijn te
delen. Als u wilt zitten, mag u plaats nemen op de eerste rijen van het
middenvak.
• Vredegroet
Als we in de kring staan wensen we elkaar ‘de vrede van Christus’.
• Tafelgebed (1e deel)
V: We richten onze harten naar de HEER.
A: ZOALS BLOEMEN ZICH RICHTEN NAAR DE ZON.
V: God is licht.
A: ER IS IN HEM GEEN SPOOR VAN DUISTERNIS.
V: Loof de HEER!
A: WIJ PRIJZEN ZIJN HEILIGE NAAM!
V: Wij danken U voor wie U was en bent en zijn zal:
liefdevol en trouw, genadig en rechtvaardig,
als een spoor van licht door alle tijden heen.
In het begin – de aarde was onherbergzaam en verlaten –
liet U de duisternis wijken voor het licht.
Toen het volk Israël door de woestijn trok,
ging U hen lichtend voor, als een vuur in de nacht.
Steeds weer, in alle seizoenen van ons leven, bent U ons licht en heil,
zoals David in zijn Psalmen bezong.
Voor Jezus, uw licht voor onze wereld, danken wij U, voor wie Hij was en
is en zijn zal, een lichtend voorbeeld voor ons allen.
Daarom, HEER onze God, stemmen wij met hart en ziel in met het loflied
van allen die getuigen van uw licht, in de hemel en op de aarde, door U toe
te zingen:
• Lied 985: 1, 3
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!
• Tafelgebed (2e deel)
V: Goede God, wij danken U voor Jezus Christus, want Hij is het die
verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons,
maar voor de zonden van de hele wereld. Hij gaat ons lichtend voor op
de weg van ‘er zijn voor elkaar’, tot het uiterste was Hij ons daarin tot
voorbeeld, toen Hij in de nacht van de overlevering het brood genomen
heeft, daar de dankzegging over uitsprak, het gebroken heeft, aan zijn
discipelen gaf en zei: ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u
gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis.’
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over
uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: ‘Drinkt allen daaruit, deze
beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen
vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls u die
drinkt, tot mijn gedachtenis’.
A: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ,
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ,
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ.
MARANATHA!
• Gebed om de heilige Geest, aansluitend bidden we samen Onze Vader
Nu wij tot zijn gedachtenis rondom de tafel bijeen zijn, komen wij tot U met
dit brood en deze beker, en bidden U: gedenk het offer van de Zoon van uw
liefde en aanvaard onze lof en dank. Kom met uw heilige Geest en verlicht
ons leven. Maak ons één met het lichaam van Christus zodat wij, in Hem en
door Hem, één zijn met alle mensen van toen en nu, in de hemel en op de
aarde, genodigd aan uw tafel. Want zo wordt U gezegend, HEER onze God,
in de Naam van Jezus, die ons leerde bidden: Onze Vader

• We delen brood en wijn
V: We zullen wachten met eten tot iedereen een stukje brood heeft.
Bij het ronddelen van de wijn zal er ook druivensap zijn.
V: Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus.
V: Laten wij eten en gedenken.

