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NIEUWSBRIEF  

 

ZONDAG 31-01-2016 
 
 

AMBROSIUSKERK 
 

 

 

 

Voorganger:  ds. Otto Grevink 
Organist:  Nico Olie 
 
OVER DE DIENST  
De eerste dienst deze zondag vieren we als Protestantse gemeente in de 
Ambrosiuskerk. Twee gemeenteleden, Frans Grims en Kees de Kramer, zullen 
bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester van onze Protestantse gemeente. 
We zijn verheugd als mensen hun gaven benutten voor de kerk van Christus. Die 
kerk, met Christus aan het hoofd, is gebouwd op al onze verschillende gaven, en zo 
zijn wij één in verscheidenheid. De tweede lezing gaat daarover. 
 
In de evangelielezing lezen we het vervolg op de lezing van vorige week, waarin 
Jezus in zijn vaderstad uit Jesaja leest. 'Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in 
vervulling horen gaan.' Toe maar. 'Dat is toch de zoon van Jozef?' En vervolgens 
legt Jezus de spannende vraag neer: voor wie is die vervulling bedoeld? Of voor 
ons: voor wie zijn wij eigenlijk kerk? Een spannende vraag die de gemoederen in 
Nazareth flink bezig houdt. Ons ook komende zondag in het tweede deel van een 
tweeluik als vervolg op het eerste deel dat nog na te lezen is op 
www.pgwaalwijk.nl/jezusbetrekkenbijjeleven.  
 
LITURGIE 
 Intochtslied: Psalm 71: 1 en 2 
 Samenzang: Psalm 139: 1 en 14 
 Glorialied: Lied 303: 1, 2, 3 
 Lied voor de kinderen: Samen in het Licht 

Lezing uit het Evangelie: Lucas 4: 21-30 
21

 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen 
gaan.’ 

22
 Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke 

woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 
23

 En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: 
Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in 
Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’ 

24
 Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg 

jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. 
25

 Maar ik zeg het 
jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden 
lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er 
veel weduwen in Israël. 

26
 Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, 

maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. 
27

 En in de tijd van de profeet Elisa 
waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand 
van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’ 

28
 Toen de aanwezigen in de 

synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. 
29

 Ze sprongen op en 
dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd 
was, om hem in de afgrond te storten. 

30
 Maar hij liep midden tussen hen door 

en vertrok. 
 Samenzang: lied 530: 1, 4 

 
Lezing uit de brieven: 1 Korinthiërs 12: 4-31a 
4
 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 

5
 er zijn verschillende 

dienende taken, maar er is één Heer; 
6
 er zijn verschillende uitingen van 

bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen 
teweegbrengt. 

7
 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de 

gemeente. 
8
 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid 

geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 
9
 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te 

genezen. 
10

 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te 
profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, 
om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 
11

 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan 
iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 
12

 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid 
vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van 
Christus. 

13
 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam 

geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken 
zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 

14
 Immers, een lichaam bestaat niet uit 

één deel, maar uit vele. 
15

 Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik 
hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 

16
 En als het oor zou 

zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan 
werkelijk niet bij? 

17
 Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan 

kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen 
ruiken? 

18
 God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, 

precies zoals hij dat wilde. 
19

 Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel 
zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 

20
 Het is juist zo dat er een groot 

aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 
21

 Het oog kan niet 
tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin 
tegen de voeten zeggen. 

22
 Integendeel, juist die delen van het lichaam die het 

zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 
23

 De delen van ons lichaam waarvoor 
we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en 

http://www.pgwaalwijk.nl/jezusbetrekkenbijjeleven/
https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/lucas/4/21-30
https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/1-korintiers/12/4-31
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met meer respect 
24

 dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet 
nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben 
ook zorgvuldiger behandeld worden, 

25
 zodat het lichaam niet zijn samenhang 

verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 
26

 Wanneer één 
lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met 
respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 

27
 Welnu, u bent het 

lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 
28

 God heeft in de 
gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten 
tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om 
wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te 
verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 

29
 Is iedereen soms een 

apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen 
verrichten? 

30
 Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan 

iedereen die uitleggen? 
31

 Richt u op de hoogste gaven.  
 Samenzang: Lied 970: 1, 3, 5 
 Samenzang: Lied 672: 1, 3, 6 
 Samenzang Geloofsbelijdenis: Lied 340b 
 Samenzang: Lied 362: 1,2,3 
 Slotlied: Lied 418: 1, 2, 4 

 
Collecten: 
1. Diaconie  
2. College van Kerkrentmeesters 
3. College van Kerkrentmeesters - Onderhoud gebouwen 
 
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 

zo 31-01 19.30 Missionaire PG jongerendienst: Ds. Bert van der Linden, 
m.m.v. Matthijn Buwalda, Ambrosiuskerk 

di 02-02 19.00 V&T: In gesprek met Jezus – ‘t Anker 

di 02-02 20.00 V&T: Verstaat gij wat gij leest, - ‘t Anker 

woe 03-02 15.00 Vrouwengespreksgroep Oase – Joh. Strausstraat 4 

vrij 05-02 19.00 Sirkelslag – Juliana van Stolbergschool 

za 06-02  Inzameling oud papier 

zo 07-02 10.00 Ambrosiuskerk, avondmaal, ds. Jan Andries de Boer 

zo 07-02 10.00 Kerk aan de Haven, doopdienst, ds. Bert van der Linden 

 
VARIA 

Jongerendienst vanavond 
De sing- en songwriter Matthijn Buwalda, theatermaker en columnist voor 
het blad Eva en het radioprogramma EO Door de week, zal de 
jongerendienst openen met het lied ‘Nog één rivier’. Hij kreeg daarvoor in 
2015 de Zilverenduifaward in de categorie ‘Beste Lied’. Met een zevental 
zelfgeschreven liederen zal hij reflecteren op thema’s uit Handelingen. Hij 
vormt een duo met Danielle Kok. Zij studeerde piano bij de Hongaarse 
pianiste Klára Würtz aan het Utrechts conservatorium waar ze in 2008 cum 
laude afstudeerde.  
De dienst van de Protestantse Gemeente wordt vanavond gehouden in de 
Ambrosiuskerk en begint om 19.30 uur. Ds. Bert der Linden gaat voor. De 
dienst draagt als thema ‘After Passion’ en is een vervolg op ‘The Passion’. 
 

V&T: In gesprek met Jezus 
Jezus volgen; hoe doe je dat? Als je wilt leven met Jezus, wat heeft Jezus ons 
te zeggen? We gaan op een aantal avonden 'in gesprek met Jezus' door 
Bijbelteksten te lezen waarin hij aan het woord is. 
Wanneer: dinsdag 2 februari, 19.00 uur 

Waar: ’t Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk 

V&T: Verstaat gij wat gij leest? 
Onder dit motto leest judaïst drs. Bert Zonnenberg met u de Schriften van 
Israël.  
Wanneer: dinsdag 2 februari, 20.00 uur 
Waar: ’t Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk 
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Oase 
Woensdag  3 februari komt de vrouwengespreksgroep Oase bijeen. Meenemen: 
werk en informatieblad no. 3. Lezen: Blz. 4. Gods trouw en Israëls ontrouw en blz. 6. 
De geschiedenis van Ester.  
Adres: Emmy Breedveld, Joh. Strausstraat 4, 5144 TB , Waalwijk. 
Tijd: 15.00 tot 17.00 uur. 

 
Sirkelslag 
Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Kom dan naar Sirkelslag 2016.  
Wanneer: vrijdag 5 februari om 19.00 uur 
Waar: Juliana van Stolbergschool, Woeringenlaan 20, Waalwijk 
(niet in De Haven zoals eerder gemeld).  
Geef je op bij Patrick Heurter (pcheurter@home.nl) of Mirjam van Haren 
(mirjamvanharen@gmail.com).  

Gezocht: Leiding voor Crossroad 
Wij zijn opzoek naar nieuwe leiding voor Crossroad. Elke jaar worden er twee series 
georganiseerd van vier weken achter elkaar. De eerste serie vindt plaats in het 
najaar en de tweede serie in het voorjaar. Er staat per serie een onderwerp centraal, 
dat met geloof te maken heeft, waarover op verschillende manieren gewerkt wordt. 
Jongeren uit klas 1, 2 en 3 uit van het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom. 
Lijkt het jouw leuk om samen met de Crossroadleiding een leuke serie voor te 
bereiden en uit te voeren? Neem dan contact op met Sandra Gaakeer 
(sandragaakeer@gmail.com) of Theo Fuijkschot (theofuijkschot@hotmail.com).  

Oud papier inzameling De Haven. 
Zaterdag 6 februari wordt het oud papier weer ingezameld. Nog even ter 
herinnering. Het oud papier moet nu, omdat de container niet meer geplaatst wordt, 
op het parkeerterrein van De Haven, links achterin bij het hek neergelegd worden 
(inzamelplaats staat aangegeven) en dit kan vanaf 8.00 uur. Tussen 9.15 en 10.00 
uur is er iemand aanwezig om eventueel te assisteren bij het in ontvangst nemen 
van het oud papier. Wilt u er voor zorgen om het papier in dozen of gebundeld aan 
te leveren. Als het papier los wordt neergelegd, dan gaat het rondslingeren en wordt 
het een rommel. De kraakperswagen zal naar verwachting rond 9.30 uur bij De 
Haven arriveren om het papier in te laden en wacht daar dan tot uiterlijk 10.00 uur, 
om daarna zijn route te vervolgen. 

 
Gezocht: leden missionaire commissie 
Die paar maanden dat ik ds. Hariet mocht vervangen vliegen voorbij! Ik kijk terug op 
een mooie periode en wil ds. Hariët graag een leuk welkomstgeschenk geven. Dat is 
in dit geval geen geld of goed, maar een missionaire commissie. Ik weet dat ze dat 
heel graag krijgt. Wie lijkt het leuk om invulling te geven aan de missionaire opdracht 

van de kerk? We kijken naar ieders talent om u zinvol in te kunnen zetten. 
Opgeven kan bij mij, Dirk-Jan Bierenbroodspot: d.bierenbroodspot@jop.nl of 
06-15179363. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILT U REAGEREN OP DEZE DIENST? 
 
Voorganger:  
 
Ds. Otto Grevink 
 0416 - 34 99 52 
  dsottogrevink@pgwaalwijk.nl 
www.ottogrevink.nl 
 
 

Contactpersonen: 
 
 erediensten@kerkinwaalwijk.nl 
 
Gijs Maas 
 0416-785421 
 maasgijs@hotmail.com 

 
Nieuw in de Kerk aan de Haven en/of de Ambrosiuskerk? 
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 
of scriba.ambrosiuskerk@pgwaalwijk.nl 
 
De Nieuwsbrief op internet: www.pgwaalwijk.nl 
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