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NIEUWSBRIEF
ZONDAG 14-02-2016
KERK AAN DE HAVEN
Voorganger : Ds. J.H. Veldhuizen, Zundert
Organist
: Nico Olie

Naam en kleur van de zondag
Deze zondag wordt 'Invocavit' genoemd naar Psalm 91 vers 15: „Hij roept mij aan en
Ik zal hem verhoren‟. Het is de eerste zondag in de vastentijd. De tijd van vasten die
loopt tot Pasen, de zogenaamde veertigdagentijd, is afgelopen week met
aswoensdag (10 februari) begonnen. Vandaag is de kleur paars geworden.

LITURGIE




Intochtlied (staande): Lied 972: 1, 2 en 5
Samenzang: Ps 81: 8 en 11
Gebed: Lied 972: 7 en 8
Schriftlezing (1): Genesis 3
1
3 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de
slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: „Is het waar dat God gezegd heeft dat
2
jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?‟ „We mogen de vruchten van
3
alle bomen eten,‟ antwoordde de vrouw, „behalve die van de boom in het midden
van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze
4
zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.‟ „Jullie zullen
5
helemaal niet sterven,‟ zei de slang. „Integendeel, God weet dat jullie de ogen
zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis
zullen hebben van goed en kwaad.‟
6
De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust
voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken.
Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar
7
was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat
ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er
lendenschorten van.
8
Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door
9
de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar
10
God, de HEER, riep de mens: „Waar ben je?‟ Hij antwoordde: „Ik hoorde u in de
1

tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.‟ „Wie heeft je
verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je
12
verboden had te eten?‟ De mens antwoordde: „De vrouw die u hebt gemaakt om
mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan
13
gegeten.‟ „Waarom heb je dat gedaan?‟ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En
zij antwoordde: „De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.‟
14
God, de HEER, zei tegen de slang:
„Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan,
het vee zal je voortaan mijden,
wilde dieren wenden zich af;
op je buik zul je kruipen
en stof zul je eten,
je hele leven lang.
15
Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare,
zij verbrijzelen je kop,
jij bijt hen in de hiel.‟
16
Tegen de vrouw zei hij:
„Je zwangerschap maak ik tot een zware last,
zwoegen zul je als je baart.
Je zult je man begeren,
en hij zal over je heersen.‟
17
Tegen de mens zei hij:
„Je hebt geluisterd naar je vrouw,
gegeten van de boom die ik je had verboden.
Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan,
zwoegen zul je om ervan te eten,
je hele leven lang.
18
Dorens en distels zullen er groeien,
toch moet je van zijn gewassen leven.
19
Zweten zul je voor je brood,
totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen:
stof ben je, tot stof keer je terug.‟
20
De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden
21
geworden. God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouwkleren van
dierenvellen en trok hun die aan.
22
Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij
kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de
23
levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde
hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij
24
was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de
tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij
moesten de weg naar de levensboom bewaken.



Samenzang Lied 547: 4 en 5
Schriftlezing (2): Hebreeën 4:14 - 5:5
14
Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan,
Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden.
15
Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan
meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit
16
verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen
tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben
barmhartigheid en genade vinden.
1
5 Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God
en de mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de zonden.
2
Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij machte begrip op te
3
brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, en daarom moet hij niet alleen
offers opdragen voor de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen zonden.
4
Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God
5
geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde. Christus heeft zich de eer hogepriester
te worden evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen hem zei: „Jij bent mijn
zoon, ik heb je vandaag verwekt.‟

Samenzang Lied 556: 1, 2 en 3
Schriftlezing (3): Lucas 4:1-13
1-2
Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de
Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de
proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren,
3
had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: „Als u de Zoon van God bent,
4
beveel die steen dan in een brood te veranderen.‟ Maar Jezus antwoordde: „Er
5
staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”‟ Toen bracht
de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik
6
alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: „Ik geef u de macht
over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover
7
beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als u in aanbidding voor mij neervalt, zal
8
dat allemaal van u zijn.‟ Maar Jezus antwoordde: „Er staat geschreven: “Aanbid
9
de Heer, uw God, vereer alleen hem.”‟ De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en
zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: „Als u de Zoon
10
van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn
11
engelen zal hij opdracht geven om over u te waken.” En ook: “Op hun handen
zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een
12
steen.”‟ Maar Jezus antwoordde: „Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de
13
proef.”‟ Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij
voor een tijd bij hem vandaan.
 Samenzang Lied 547: 6
 Samenzang 538: 4
 Slotlied (staande): Lied 972: 6 en 10
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Collecten:1. Diaconie 2. CvK 3. CvK

DE MEELEVENDE GEMEENTE
Om privacyredenen wordt de inhoud van deze rubriek niet op internet getoond.
Mocht u prijs stellen op de inhoud van de gehele Nieuwsbrief, dan kunt u dat
kenbaar maken door een bericht te sturen naar nieuwsbrief.kerk@gmail.com U
krijgt dan, tot wederopzegging, elke zaterdag de Nieuwsbrief via e-mail
toegestuurd.

AGENDA VAN DEZE WEEK
ma 15-02 20.00 V&T: vreemde en bizarre Bijbelverhalen, - De Haven
di 16-02 20.00 V&T: verstaat gij wat gij leest? - „t Anker
do 18-02 13.30 V&T: thema kring, - De Haven
zo 21-02 10.00 Eredienst met Ds. Bert van der Linden, diaconale
accentdienst

VARIA
Toelichting project jeugdkerk: “Stap voor stap”
In de veertigdagentijd gaan we met de kinderen „stap voor stap‟ op weg naar Pasen.
Het is een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge
bergen en door diepe dalen, onderweg wordt het donker maar we zien ook
lichtpuntjes die de weg naar Pasen wijzen. Elke zondag worden er in de kerk nieuwe
voetstappen opgehangen. We komen steeds dichterbij Pasen. Met Pasen zullen dit
40 voetstappen zijn. Op de beamer kijken we naar de vertaalplaat waar het
e
Bijbelverhaal in de jeugdkerk over zal gaan. Op de 1 zondag van de
veertigdagentijd luisteren de kinderen naar het verhaal uit het Evangelie over de
verzoeking in de woestijn. In dat verhaal wordt Jezus geroepen door de duivel. Maar
hij luistert alleen naar de stem van God. Wij gaan op weg naar Pasen. Daarbij
vragen wij ons ook af: wie roept ons? En hoe kunnen wij die stem volgen?

V&T: vreemde en bizarre bijbelverhalen
Er bestaat geen samenleving zonder geweld. Overal en altijd klinkt er
wapengekletter. Helaas. Ook de Bijbel staat bol van strijd. Het aantal slachtoffers is
gigantisch. Eén verhaal krijgt nu onze aandacht. Een uiterst kort verhaal, slechts één
zin, Rechters 3:31. Met niet eens zoveel slachtoffers, zeshonderd man 'maar'. Maar
of er veel of buitensporig veel mensen sneuvelen, heeft niet zozeer onze aandacht.
Belangrijker is het vinden van een sleutel om deze verhalen te openen, zodat zij tot
spreken komen voor ons. Maandag 15 februari van 20.00 tot 21.30 uur in
Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11.

V&T: verstaat gij wat gij leest?
Onder dit motto leest judaïst drs. Bert Zonnenberg met u de Schriften van Israël.
Dinsdag 16 februari, 20.00 uur in ‟t Anker, Ambrosiusweg 25.

V&T: thema kring
In de themakring van aanstaande donderdag, slaan we „het geheime boek van de
Openbaring‟ op. De visioenen van Johannes doen de lezer duizelen en de vraagt
dringt zich op: Wat is de betekenis van de Openbaring voor deze tijd? We zoeken
naar antwoorden. Ds. Bert van der Linden leidt de middag. Iedereen hartelijk
welkom op donderdag 18 februari, 13.30-15.00 uur in Ontmoetingscentrum De
Haven, Leefdaelhof 11.

Oud papier
Afgelopen zaterdag 6 februari is 2900 kg opgehaald met als opbrengst € 130,50.
Het is fijn om te mogen constateren dat het aanleveren van het oud papier bij het
nieuwe inzamelpunt aan de Haven nu zo goed is opgepakt.

Visitatie
Op maandagavond 29 februari zal er visitatie in onze gemeente plaatsvinden.
Twee visitatoren zullen die middag en avond onze gemeente bezoeken. Ze zullen
gesprekken hebben met de predikanten, kerkenraad en met afgevaardigden van de
diverse geledingen die in onze kerk actief zijn. Daarnaast is er ook een moment
waarop u als gemeente de gelegenheid krijgt om met de visitatoren te spreken
indien u dat wenst. U bent dan welkom om 19.00 uur in het gebouw De Haven.

Nieuwsbrief gaat digitaal
Zoals u heeft kunnen lezen in het laatste nummer van Kompas, zal onze papieren
Nieuwsbrief worden vervangen door een gezamenlijke digitale Nieuwsbrief.
In aanloop naar de nieuwe Nieuwsbrief zullen we beginnen met het mailen van de
bestaande Nieuwsbrief. U zult deze mail op zaterdag 20 februari ontvangen. Als dat
niet het geval is, helpt u ons dan mee door uw mailadres te sturen naar
nieuwsbrief.kerk@gmail.com. De komende zondagen kunt u ook uw mailadres
achter laten bij iemand van de commissie; zij zullen achter in de kerk bij de infotafel
staan. De mailing is bedoeld om u te laten wennen aan het digitaal ontvangen van
de Nieuwsbrief. Totdat we overgaan op de nieuwe gezamenlijke Nieuwsbrief zal de
Nieuwsbrief van onze kerk ook nog op zondag worden uitgedeeld. Daarnaast zal
deze periode gebruikt worden om helder te krijgen wie van u op geen enkele wijze
bereikt kan worden via e-mail. Voor deze kleine groep zal ook in de toekomst de
Nieuwsbrief op papier blijven verschijnen.
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WILT U REAGEREN OP DEZE DIENST?
Voorganger:

Contactpersoon:

Ds. J.H. Veldhuizen
 06-47399676
 tinekethuis@writeme.com

Gijs Maas
 0416 - 785421
 maasgijs@hotmail.com

Nieuw in de Kerk aan de Haven?
Hartelijk welkom!
We maken graag nader kennis met onze nieuwe leden.
Schrijf uw/jouw gegevens op een briefje (naam, adres, telefoon en e-mail) en stop
deze in de collectezak. Dan nemen wij contact op. Natuurlijk zijn wij ook per e-mail
bereikbaar: scriba.kerkaandehaven@pgwaalwijk.nl
De Nieuwsbrief op internet: www.pgwaalwijk.nl

