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ZONDAGSBRIEF 14 NOVEMBER 2021
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Het aantal besmettingen met corona is
deze week enorm gestegen, in de
gemeenten Waalwijk en Loon op Zand nog
meer dan in de hele regio Midden- en
West Brabant. Dat dwingt ons tot
aanpassing van de maatregelen.
Naast de medewerkers zijn daarom
maximaal 50 gemeenteleden aanwezig.
Voor de dienst volgende week een
mededeling bij ‘De diensten in de
komende weken’.
Bij binnenkomst graag afstand houden,
het mondkapje dragen als u zich
verplaatst. In de kerk twee stoelen
vrijhouden tussen de families.
Deze dienst, waarin we avondmaal vieren, is ook
digitaal te volgen.
De liederen voor de preek worden gezongen door
de voorzangers, de liederen na de preek zingen we
samen.
Voorganger:
Ds. A. W W. de Ruiter, Wijk en Aalburg
Organist:
Jos Dekkers
Lector:
Jan Korver
Voorzangers : Francijn en Piet van Eersel, Willy
Verhoef en Rien Visser.
Orgelspel voor de dienst
Welkom en mededelingen door de kerkenraad
INTREDE
Intochtslied Psalm 89, 1 (Ik zal zo lang ik leef
bezingen in mijn lied)
Stil gebed
Aanvangswoord en Groet
Klein Gloria
Gezang 195
Gebed van verootmoediging en
genadeverkondiging (Romeinen 3, 23-26)

Lied Psalm 89, 7 (Hoe zalig is het volk dat U de
lofzang zingt)
Leefregel
Lied Psalm 19, 3 (Volmaakt is ’s HEREN wet)
DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed om verlichting met de heilige Geest
De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing Johannes 6, 48-52 en
Handelingen 20, 1-12
Lied Gezang 864, 1 en 5 (Laat ons de Heer
lofzingen)
Verkondiging tekst: Handelingen 20, 7: “Op de
eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het
breken van het brood.”
Lied Gezang 653, 2 en 7 (Gij zijt het brood van
God gegeven)
VIERING HEILIG AVONDMAAL
Lezen van de geloofsbelijdenis
Lied Gezang 575, 1 (Jezus, leven van ons leen)
Onderwijzing bij het avondmaal
De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus
Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:
‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd
nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak
het brood en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie.
Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.” Zo
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nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn
bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie
hieruit drinken, om mij te gedenken.” Dus altijd
wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt,
verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij
komt.’
In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze
Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is
gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging
Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de
zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze
zonden werd Hij doorboord. Hij werd mishandeld,
maar verzette zich niet, en deed zijn mond niet
open. Hij werd gebonden – om ons te bevrijden.
Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan
het kruis – om ons vrij te spreken. Hij heeft zich
vernederd tot in de allerdiepste ellende en
eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn
God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten’ –
opdat wij door God aangenomen en nooit meer
door
Hem verlaten zouden worden. In Christus zijn wij
met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht.’
Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de
derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw
leven heeft Hij ons gebracht. De levendmakende
Geest heeft Hij ons geschonken.
Door die Geest worden wij, broeders en zusters,
met elkaar als leden van één lichaam in
waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen
wij niet alleen met woorden maar ook met daden
aan elkaar bewijzen. De apostel schrijft: ‘Omdat
het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één
lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene
brood.’
Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn
maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van
God. Laten wij dan samen delen in het feest dat de
Heer voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar
het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart
verheugt. Van oost en west, van noord en zuid
zullen de volken der aarde komen en aanzitten in
het Koninkrijk van God. Met groot verlangen
mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus
Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal
God zijn alles in allen.
Inzameling van de gave.
Terwijl de tafel wordt toebereid wordt een lied
gezongen.
Lied Gezang 575, 2 en 3 (Gij die alles hebt
gedragen)

Na het lied nemen de ambtsdragers die een taak
hebben plaats achter de tafel naast de predikant.
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.
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

Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.
Website www.pkndebrug.nl
ZONDAGSBRIEF 14 NOVEMBER 2021
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen
verzoening van al onze zonden.]
en wijn
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 Psalm 103, 9 (Laat heel het machtig
koninkrijk des HEREN)
GEBEDEN EN GAVEN / ZENDING EN ZEGEN
Dankzegging en Voorbede
Slotlied
Gezang 413, 1 en 2 (Grote God, wij
loven U) Staande
Zegen
De psalmen en gezangen zijn uit het Liedboek2013. De
lezing is uit de NieuweBijbelVertaling2021.
Voor de teksten van formulier:
http://oud.boekencentrum.nl/images/files/07B1Orde_viering_heilig_Avondmaal.pdf

Orgelspel
Collecte:
1. Diaconie
2. Kerk
Om uw gave over te maken zie de bankrekeningen
in de tekst Digitale collecte
Berichten voor de gemeente
Op zondag 31 oktober gingen de bloemen als groet
van de gemeente naar mw. N.O. van den AssemVermeulen.
Geboren
Op 6 november werd geboren Lieva Debora
Wilhelmina Lagrouw, dochter van Armando en
Lotte.

We feliciteren hen en de grootouders Armand en
Willy Lagrouw.
Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven
door mij te bellen (0416 273413) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.
Pastoraat
Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte
aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag
met uw telefoonnummer voor het geval we dat
niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan
uw contactpersoon.
De diensten in de komende weken
In verband met het sterk oplopend aantal
besmettingen en de toename van
ziekenhuisopnames vanwege corona moeten we
weer voorzichtiger zijn. Daarom een mondkapje
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dragen bij verplaatsing in de kerk en wat meer
afstand. We beperken het aantal aanwezigen nu
tot 50 en de medewerkers.
Voor de dienst op Eeuwigheidszondag 21
november is er vanwege de reservering voor
familie van de overledenen alleen nog ruimte voor
de gemeenteleden die de dienst niet via de
computer kunnen volgen. Zij die de dienst wel via
de computer kunnen volgen vragen we daarom
dringend niet naar de kerk te komen.
Voor de weken daarna is nu nog niet te voorzien of
verdere aanpassingen nodig zullen zijn.
Laten we hopen en bidden voor allen die met
nieuwe besmettingen te maken krijgen, om
beterschap voor de zieken, en om Zijn nabijheid in
deze onrustige tijd.
Henk Hoogendoorn
Digitale collecte
Op de website en onder de Livestream op YouTube
is een betaallink te vinden om op een makkelijke
en veilige manier uw bijdrage voor de digitale
collecte over te maken. Velen van u maken hier al
gebruik van, onze grote dank hiervoor! Kunnen we
op uw steun (blijven) rekenen?
Geld overmaken op de bekende IBAN-nummers
blijft uiteraard ook mogelijk:
Kerk: NL67RABO0373734611
Diaconie: NL38RABO0373709234
ZWO: NL16RABO0373709242
Jeugd: NL92RABO0373734646
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

