U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van
verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Orgelspel
BEGINNEN
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Groet en Bemoediging
V.: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus.
AMEN.
V.: Onze hulp is de Naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.: die trouw is tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT.
Lied 1005 (Liedboek 2013)
Zoekend naar licht - Nederland Zingt - YouTube
Kyriegebed
Glorialied: Lied 880 (Liedboek 2013)
Petra Berger - Het leven op aarde is vreugde en rijkdom | Petrus in het land |
KRO-NCRV - YouTube

Dit is een online dienst

LEZEN
Gebed om de heilige Geest

Zondag, 25 april 2021
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid en beeld
Collecte

10.00 uur

Lied 833
De melodie wordt door de organist gespeeld, tijdens het orgelspel
wordt de Nederlandse tekst door de voorganger voorgelezen.
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: Ds. Gert van de Meeberg
: Cora Gerritse
: Dick Meijer
: Onno Bart
: Diaconie / Kerk

Bijbellezing: Marcus 5: 1-20 (NBV)
1

Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen. 2Toen
hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man
tegemoet die door een onreine geest bezeten was 3en in de spelonken woonde.
Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting kon niemand hem in bedwang
houden. 4Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan
trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk, en niemand was sterk genoeg
om hem te bedwingen. 5En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de

rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen.
6

Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer, 7en luid
schreeuwend zei hij: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de
allerhoogste God? Ik bezweer je bij God: doe me geen pijn!’ 8Want hij had tegen
hem gezegd: ‘Onreine geest, ga weg uit die man.’ 9Jezus vroeg hem: ‘Wat is je
naam?’ En hij antwoordde: ‘Legioen is mijn naam, want we zijn met velen.’ 10Hij
smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. 11Nu liep er op de
berghelling een grote kudde varkens te grazen. 12De onreine geesten smeekten
hem: ‘Stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken.’
13
Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken
ze in de varkens, en de kudde van wel tweeduizend stuks stormde de steile helling
af, het meer in, en verdronk in het water. 14De varkenshoeders sloegen op de vlucht
en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt, en de mensen
gingen kijken wat er was gebeurd.
15

Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle
verstand, dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen, en ze
werden door schrik bevangen. 16Degenen die alles gezien hadden, legden uit wat er
met de bezetene en met de varkens was gebeurd. 17Daarop drongen de mensen er
bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten.
18

Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem
te mogen blijven. 19Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem: ‘Ga naar
huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft
gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd.’ 20De man ging weg en maakte in
Dekapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan, en iedereen stond verbaasd.

Gezang 487: 1 en 3 (Liedboek 1973)
Met hart en ziel | De Heer heeft mij gezien en onverwacht - Elbert Smelt YouTube
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
DELEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte- aankondiging door collectant van dienst
GEZEGEND OP WEG
Slotlied: Lied 608 (Liedboek 2013)
Steppe zal bloeien - Lenny Kuhr | Met hart en ziel Gedachtenisviering YouTube

Zegen
Orgelspel
*************************************************************
De bloemen van deze week worden gebracht bij:
Mevr. G. Wolse - de Rooij, Mientekade
Meedenken en -doen rond het Pinksterfeest
Ter voorbereiding van het Paasfeest hebben een aantal gemeenteleden
samen met dominee Wilma van Rijn nagedacht over de vieringen in de
Stille Week en op Eerste Paasdag. Dominee Wilma heeft dat als zeer prettig
en inspirerend ervaren.
Ook rond Pinksteren willen we zo’n groep om haar heen formeren. Het gaat
dan niet alleen om nadenken over de dienst, maar ook over het bedenken
van activiteiten. Of zelfs om iets te knutselen, te tekenen, of anders.
Het maak dus niet uit welk talent je hebt, wil je meedoen? Van harte
welkom. Aanmelden kan bij de scriba.
Kom binnen De kerkdeuren zijn op zondag gesloten, maar elke woensdag
tussen 10 en 12 uur bent u nog welkom. Er wordt helaas geen koffie
geschonken maar even binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje
aansteken is nog mogelijk.
Agenda voor de komende week
Woensdag
28-04 10.00 - 12.00 uur
Zondag
02-05 10.00 uur

Inloop Kom Binnen!
ds. Wilma van Rijn

Collecte voor diaconie en kerk We blijven uw financiële steun hard nodig
hebben. U kunt uw collectegeld over maken naar:
de Diaconie
: NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte
Alvast hartelijk dank!
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse
De komende 5 kerkbrieven van mei zullen verzorgd worden door
Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

