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: Mevr. ds. G. Neels
: Grietje Monster
: Dick Meijer
: Robert Reemer / Leo Bakker
: aanwezig
: Marianne Kromhout
: 1e KIA Noodhulp, 2e Kerk,
3e Kerkgebouw

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

Dienst van Schrift en Tafel
VOORBEREIDING
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Lied 84: 1 en 2
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Gebed om ontferming
• Glorialied 303

Verkoop "fair-trade" artikelen. Vandaag kunt u bij de verkooptafel weer
de nodige artikelen aanschaffen.
Van harte aanbevolen!

Huis van barmhartigheid
Leesgroep Augustinus over de betekenis van het kerkgebouw
‘Dit hier is het huis van gebeden, het huis van God zijn wij zelf.’

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing (NBV) Ezechiël 2: 1-7
• Lied 530
• 2e Bijbellezing (NBV) Markus 6:1-6
• Lied 399a
• Uitleg en verkondiging
Orgelspel
• Lied 836: 1, 2, 4 en 5
De kinderen komen terug uit de kinderdienst

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden
• Collecte
• De diakenen maken de tafel gereed
De beamer gaat uit, het vervolg staat in de kerkbrief uitgewerkt.
MAALTIJD VAN DE HEER
Samenstelling en teksten: Gert van de Meeberg

• 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) hetvolgende:
‘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

Zowel de katholieke parochie als de protestantse gemeente van HalfwegZwanenburg beschikken over een vernieuwd historisch kerkgebouw. Alle
reden om stil te staan bij wat de functie van een kerkgebouw is en wat het
voor ons persoonlijk betekent.
Pastor Fons Litjens wil met belangstellenden drie preken van de kerkvader
Augustinus (eind 4e eeuw) lezen en in gesprek gaan over wat het
kerkgebouw voor ons persoonlijk betekent. Deze preken van 1600 jaar
geleden blijken verrassend actueel te zijn.
Woensdag 27 februari 14.00-15.30 uur:
Woensdag 13 maart 14.00-15.30 uur:
Woensdag 27 maart 14.00-15.30 uur:

Huis van gebed
Huis van geloof
Huis van barmhartigheid

De bijeenkomsten vinden plaats in de Kerk van Onze Lieve Vrouw
Geboorte, Dr. Schaepmanstraat 7 in Halfweg.
Opgeven kan bij pastor Fons Litjens
tel. 06 – 123 83 288.

• Dankgebed

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.’

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.
*******************************************************************************************

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Dhr. J. Verhagen, i.v.m. zijn 93ste verjaardag
Dhr. J. Kamsteeg, i.v.m. zijn 80ste verjaardag
Collecte Kerk in Actie, noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië.
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de
klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de regen
onregelmatiger.
Lokale partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter voorbereid
te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze leren boeren over
irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen
droogte kunnen en leren hen om geld te verdienen met kleine handeltjes.
Daarnaast krijgen boeren toegang tot waarschuwingssystemen over extreme
droogte en hevige regen.
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om
beter voorbereid te zijn voor de klimaatverandering én andere
noodhulpprojecten van Kerk in Actie.
Vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

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!

• Gebed om de heilige Geest,
aansluitend bidden we samen Onze Vader
• We delen brood en wijn

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!

•
Psalm 136: 1, 4, 11
(De nieuwe Psalmberijming, 2015)
1. Prijs de hoogverheven HEER,
Hij is goed, geef Hem de eer!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.
4. Hij schiep sterren, zon en maan,
wees de wegen die zij gaan.
Want zijn liefde blijft altijd,
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.

