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ZONDAGSBRIEF – 3 FEBRUARI 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst:
Voorganger: Ds. A.W.W. de Ruiter uit
Wijk en Aalburg
Organist: Gerard Boersma
Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk
3. Exploitatie

De dienst
Orgelspel
Welkom
INTREDE
Intochtslied
Psalm 136, 1. 2 en 12
Stil gebed
Aanvangswoord en Groet
Klein Gloria
Gezang 195
Gebed van verootmoediging en
genadeverkondiging (Romeinen 3, 23-26)
Lied
Psalm 51, 5
Leefregel
Romeinen 12, 9-11
Lied
Gezang 754, 1 en 3
DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Kinderlied Lied 923± 1, 2 en 3.en de kinderen
gaan naar de nevendienst
Schriftlezing
Johannes 11, 54-57 door
Riny Visser
Lied
Gezang 755, 2
Verkondiging thema n.a.v. lezing: “Uitzien naar
Jezus”
Lied
Gezang 381, 1 en 2
Kinderen komen terug uit de nevendienst
VIERING HEILIG AVONDMAAL
Onderwijzing bij het avondmaal
Zingen van de geloofsbelijdenis: Gezang 340b
Inzameling van de gave.
Terwijl de tafel wordt toebereid wordt een lied
gezongen.
Lied
Gezang 381, 3. 4 en
Viering avondmaal
Beperkt op schrift
beschikbaar
Dankzegging na de maaltijd.
Wij luisteren naar de woorden van Psalm 103,
1-4, 8-12 en 22:
Lied
Gezang 381, 6
GEBEDEN EN GAVEN / ZENDING EN ZEGEN
Dankzegging en Voorbede
Slotlied
Psalm 121, 3 en 4
Zegen
- Ja, amen ja, halleluja

Agenda:
Maandag: 20.15 uur moderamen.
• Volgende week zondag 10 februari gaat
voor Dhr. R. Favier, Groot Ammers
Catechese
Dat zal zijn op 29 januari, 12 en 26 februari om
19.00 uur.
Autodienst:
10 febr. A.v.d. Galiën
tel 280387
Collectemunten
Beste lezer,
Graag maak ik u attent op het gebruik van
collectemunten die u tijdens de kerkdienst kunt
gebruiken in plaats van muntgeld.
Wist u trouwers dat er meer muntgeld dan
kleingeld in de collectezakken gaat.
De voordelen voor u:
Het bedrag is nog steeds fiscaal
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
U kunt deze munten gebruiken voor alle
collecten in onze kerk
U hoeft zondagsmorgens niet te zoeken
naar overgebleven muntgeld
De zekerheid dat u altijd een apart potje
hebt voor de kerk
De voordelen voor de kerk:
De kerk bespaart stortingskosten bij de
bank
De kerk kan het geld al inzetten voordat
u de munten gebruikt
De collectemunten zijn te verkrijgen in
eenheden van €5,- (rood), €2,50 (wit), €1,(blauw) en €0,65 (oranje). U kunt bij mij de
bestelling opgeven (tel. 278801) of afhalen
(Heistraat 201).Nog gemakkelijker is het als u
een mailtje stuurt naar alagrouw@home.nl
Indien u dit wenst, worden de munten bij u
thuis afgeleverd.
Met vriendelijke groet,
Armand Lagrouw
Hoi jeugd en ouders,
Zondag 10 februari is het weer jeugdkerk met als
thema ‘Hoe groen ben jij?’Maak jij je druk over
klimaatverandering? Ga je ook demonstreren? Wat
doe jij zelf om milieu vervuiling te beperken? Hebben
wij niet allemaal een verantwoordelijkheid om de
schepping te onderhouden?We willen hier graag met
jullie over ‘bomen’ en we maken er iets creatiefs van.
De vorige keer was de opkomst erg laag, we hopen
dat jullie volgende week allemaal weer komen.
Wij doen ons best er wat van te maken!
Groetjes,
Lotte en Brenda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wegens ziekte van Ds. Jaap Bol
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
nemen waar Henk Hoogendoorn tel. 273413
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
of Matty Zoutewelle tel. 274119

Viering H.A
Gebeden

Barmhartige God en Vader, geef dat wij door dit
avondmaal ons hoe langer hoe meer aan uw
Zoon Jezus Christus zullen toevertrouwen. Voed
ons zo met het hemelse brood, dat wij niet
meer in onze zonde leven, maar Christus in ons
en wij in Hem. Geef ons al het goede, naar
lichaam en ziel en schenk ons uw genade en
vergeving. Dit alles vragen wij U, in de
verwachting van de wederkomst van uw Zoon
en de bruiloft van het Lam.

Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de
aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Dankzegging na de maaltijd.

Wij luisteren naar de woorden van Psalm 103,
1-4, 8-12 en 22:
Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.
Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn
trouw.
Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals de hoge hemel de aarde
overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem
vrezen.
Zo ver als het oosten is van het
westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons
verwijderd.
Prijs de HEER, al zijn schepselen,
prijs hem, overal in zijn rijk.
Prijs de HEER, mijn ziel.
Lied

Nodiging

Laten we niet bij het uiterlijk van brood en wijn
blijven, maar onze harten omhoog in de hemel
verheffen, waar Christus is. Zo zullen wij
waarlijk door de werking van de heilige Geest
met zijn lichaam en bloed gevoed worden, als
wij brood en wijn tot zijn gedachtenis
ontvangen.
Kom nu, want alle dingen zijn gereed.
Het brood wordt gebroken en uitgedeeld door
de ambtsdragers. Wanneer zij terug zijn wordt
gezamenlijk het brood gegeten. De wijn wordt
wel eerst door de ambtsdragers genomen en
daarna gebracht in de kerkzaal.

Gemeenschap van brood en wijn

Het brood dat wij breken is de gemeenschap
met het lichaam van Christus. “Neem, eet,
gedenk en geloof, dat het lichaam van onze
Heer Jezus Christus gegeven is tot een
volkomen verzoening van al onze zonden.”
De beker der dankzegging, waarover wij de
dankzegging uitspreken, is de gemeenschap
met het bloed van Christus. “Neem, drink allen
daaruit, gedenk en geloof, dat het kostbaar
bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is
tot een volkomen verzoening van al onze
zonden.”

Gezang 381, 6

GEBEDEN EN GAVEN / ZENDING EN
ZEGEN
Dankzegging en Voorbede
Slotlied
Psalm 121, 3 en 4
Zegen- Ja, amen ja, halleluja

