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Weekbrief zondag 25 oktober 2020

Morgendienst
Diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl of
http://youtube.com/user/GereformeerdeKerkBH
Aanvang
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Collectes

:
:
:
:
:

Kosters
Kindernevendienst

:
:

09.30 uur
Dhr. Ds. Y. Viersen, Utrecht
Carola Loeve
Laura Houweling
1e
Kerk
2e
Diaconie
Henk en Arina van Aken
Alle kinderen

Liederen uit andere bundels dan
het Nieuwe Liedboek worden
geprojecteerd met de beamer.

Morgendienst
Lied
601 : 1 en 3
Klein Gloria
Lied
274
Knd-lied
Lied
71 : 1, 7 en 8
Lied
339b
Opw.
595
Lied
834 : 1, 2 en 3
Schriftlezingen : Joh.
8 : 1-12
Gedicht van
Gerrit Achterberg
‘En Jezus schreef
in ‘t zand’

http://youtube.com/user/
GereformeerdeKerkBH of
www.kerkdienstgemist.nl

Agenda
Zo.

1 nov.

09:30 u.

Ds. Carmen Melissant
Voorbereiding op de maaltijd van de Heer

Meer informatie vindt u in de Wegwijzer en op onze site:
www.pknbovenhardinxveld.nl.

Middagdienst
Bloemengroet
De bloemen gaan als felicitatie
van de gemeente naar
Fam. Van Korlaar, Rivierdijk 470
Wilt u vandaag de bloemengroet wegbrengen?
Meldt u zich dan na de morgendienst even
bij één van de dienstdoende kerkenraadsleden.

In tegenstelling tot wat er in De Wegwijzer vermeld staat zal de
middagdienst niet door gaan in verband met de corona-maatregelen.

Bijwonen van kerkdiensten
Lijkt het u/jou fijn om op zondag weer naar de kerk te komen? U/jij bent
van harte welkom! Aanmelden kan via viermee.gkbh@gmail.com of
telefonisch bij Gerda Eijkelenboom (0651759379).
Ook gasten zijn van harte welkom.
Instructies over de aanmelding en het bijwonen van de diensten zijn te
vinden op de website.
We hopen elkaar te ontmoeten!

Pastoralia
•

Op 19 oktober 2020 zijn Tomas en Joleen aan de Wiel (Botenwerf 8)
trotse ouders geworden van een zoon.
Ze hebben hem de naam Joah gegeven.
We wensen hen Gods zegen toe.

Kopie weekbrief
Kopie voor de weekbrief digitaal aanleveren tot donderdag 18.00 uur
op weekbrief@pknbovenhardinxveld.nl.
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LITURGIE ZONDAG 25 oktober 2020
Verjaardagen in de komende week

Welkom en aansteken van de paaskaars
Zingen - Lied 601 : 1 en 3

27 okt

Anton Rijnhout

Ferdinand Bolstraat 14

3372 XB

27 okt

Eline Rijnhout

Ferdinand Bolstraat 14

3372 XB

28 okt

Marian Damen - Quist

Rembrandtstraat 14

3372 XN

29 okt

An Baardman

Rembrandthof 447

3372 XW

29 okt

Willie Prins

Drijverschuit 15

3372 VA

29 okt

Willem van den Heuvel

Drijverschuit 13

3372 VA

29 okt

Wesley de Boon

Rivierdijk 68

3372 BH

29 okt

Hidde van der Pijl

Houting 19

3372 VG

30 okt

Cor de Jong

Weteringstraat 1

3372 CR

30 okt

Els van Zessen

Willem Droststraat 3

3372 XT

31 okt

Leo Fijnekam

Dreef 11

3372 VJ

31 okt

Lianne Prins

Prinses Irenestraat 31

3372 CL

31 okt

Jasmijn Vonk

Rivierdijk 457

3372 BW

1 nov

Jan den Breejen

Drijverschuit 18

3372 VA

1 nov

Diana Hoornaar

Graaf Lodewijkstraat 6

3372 CD

1 nov

Carmen Stoetzer

Albert Cuypstraat 14

3372 XA

1 nov

Jenthe Rijnhout

Hobbemastraat 23

3372 XG

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Bemoediging en drempelgebed

v = voorganger
Snertactie – bestellijsten inleveren
Vorig jaar kregen we veel positieve reacties
op de kwaliteit van de soepen. U/jij bestelt
toch ook dit jaar weer??
Iedereen die erwtensoep, rookworst,
tomatensoep en/of bruine bonensoep wil
bestellen kan de bestelling uiterlijk
zaterdag 7 november mailen naar
snertactie@gmail.com; de bestellijst kan ook worden afgegeven bij
Gerda Eijkelenboom, Albert Cuypstraat 19.
Wij hopen op een mooie actie met veel bestellingen van heerlijke soepen!
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Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Die altijd trouw blijft
EN NIEMAND UIT ZIJN HAND LAAT VALLEN.

v
v
g
v
g
v
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Eeuwige God,
Wij die U nooit hebben gezien:
ZIE ONS HIER BIJEEN.
Wij die van U hebben gehoord:
HOORT U ONS BIDDEN.
Uw naam is dat U mensen helpt:
WEES ONZE HULP.
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U die schepper bent van hemel en aarde:
MAAK ALLES NIEUW.
U die ons bij name kent:
LEER ONS U KENNEN.
U die de bron van leven wordt genoemd:
DOE ONS WEER LEVEN.
U die gezegd hebt: Ik zal er zijn:
WEES HIER AANWEZIG. AMEN.

Zingen - Lied 195

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed om ontferming

Zingen - Lied 274

1 Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.
2 Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
3 Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Waar het vanmorgen over gaat:
Gebed om het licht van Gods geest bij het openen van de Bijbel

Zingen - Lied van de kindernevendienst ‘Het licht’

1 Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op hem zijn wij gericht.
2 Wij geven Gods verhalen door.
En wie zich openstelt
ervaart beslist een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Max Beckmann ‘Jesus und die Sünderin’ (1917)
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3 Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.
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Lezing - Johannes 8 : 1 - 12

1 Jezus ging naar de Olijfberg,
2 en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk
kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht.
3 Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij
hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en
4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt
toen ze overspel pleegde.
5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat
vindt u daarvan?’
6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem
konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de
grond.
7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van
jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar
werpen.’
8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond.
9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het
eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden
stond.
10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft
niemand u veroordeeld?’
11 ‘Niemand, heer, ‘zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet, ‘zei Jezus. ‘Ga
naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’
12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de
wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft
licht dat leven geeft.’

7 Wees mij nabij en kom mij helpen,
verlos mij, Heer, met spoed
en keer hun overmoed.
Kom hen met schande overstelpen,
kom hen met smaad bedekken
die niets dan kwaad verwekken.
8 Maar ik blijf, Here, op U wachten
en ik gewaag altijd
van uw gerechtigheid.
Uw heil is nooit uit mijn gedachten;
want wat Gij mij kunt schenken
is meer dan ik kan denken.

Lezing - En Jezus schreef in ‘t zand - Gerrit Achterberg

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand.
Hij bukte Zich en schreef in 't zand, wij weten
niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,
verzonken in de woorden van Zijn hand.
De schriftgeleerden, die Hem aan de tand
hadden gevoeld over een vrouw, van hete
hartstochten naar een andere man bezeten,
de schriftgeleerden stonden aan de kant.
Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet.
Ga heen en luister, luister naar het lied.
En Hij stond recht. De woorden lieten los
van hun figuur en brandden in de blos

Zingen - Lied 71

1 Heer, laat mij schuilen in uw hoede,
begeef mij niet, o God,
maak nimmer mij ten spot.
Leid in uw trouw mijn weg ten goede,
verleen mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.
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waarmee zij heenging, als een kind zo licht.
Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht.
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Zingen - Lied 339b

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij.
Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen.
Legde Uw heerlijkheid af.

Overdenking

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Zingen - Opwekking 595 - Licht van de wereld

Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn, elk moment.

En
de
En
de

nooit besef ik hoe U leed,
pijn die al mijn zonden deed.
nooit besef ik hoe U leed,
pijn die al mijn zonde deed

En
de
En
de

nooit besef ik hoe U leed,
pijn die al mijn zonden deed.
nooit besef ik hoe U leed,
pijn die al mijn zonde deed.

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij.

Gebed - Stil gebed - Onze Vader
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Aandacht voor de collecte

1 Kerk
2 Diaconie
U kunt uw gift voor de eerste collecte
overmaken op het rekeningnummer
van de kerk: NL58 RABO 0325042616.
Voor de tweede collecte het
rekeningnummer van de diaconie:
NL93 RABO 0325076227.
Ook kunt u een envelop met
collectebonnen in envelop voorzien van
het doel in de brievenbus van de kerk deponeren. Digitaal
overmaken kan via Givt door middel van de afgebeelde QR code.

Zingen - Lied 834

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen

Gesproken - Amen.
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