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NIEUWSBRIEF  
 

ZONDAG 15-11-2015 
 

KERK AAN DE HAVEN 

 

 

 

 
Voorganger : Ds. Boudewijn de Graaf 
Organist : Ben de Rooij 
 

Naam en kleur van de zondag 
Het is vandaag, in kerkentaal, de voorlaatste zondag van de herfst. Volgende week 
is het de „laatste zondag van het kerkelijk jaar‟. De kerkelijk kleur is groen. 
 

Thema van de dienst 
We leven in de laatste dagen van het kerkelijk jaar! Zij verwijzen naar de voleinding, 
de komst van Gods Koninkrijk in deze wereld. We zitten niet bij de pakken neer, 
want we hebben de taak dat Koninkrijk hier en nu al gestalte te geven. En we lezen 
de Schriften, die ons weg-wijs maken, ons ook terecht wijzen. Soms niet eenvoudig. 
Er staan teksten in de Bijbel, waarmee we soms geen raad weten, die ons niettemin 
ook uitdagen. Vanmorgen zo‟n tekst uit Lucas, woorden van Jezus. “Zijn ‟t er 
weinigen die behouden/gered worden?”, vraagt iemand. “Strijd jij maar om dat 
Koninkrijk binnen te gaan!” is Jezus‟ antwoord. Thema: “Weinigen?....strijdt!”  
 

LITURGIE 

Voorbereiding 
 

Welkom 
Stil gebed 

 Intochtlied (staande): Ps 108: 1 en 2     
Votum en groet  
Gebed van verootmoediging 

 Samenzang: Ps 139: 14 
Kyriëgebed 

 Glorialied (staande): Lied 146c: 1 en 4         
 

De kinderen gaan naar de jeugdkerk 
 

Dienst van het Woord 
            

Gebed om de opening van de Schriften 

Schriftlezing: Deuteronomium 30: 15 – 20   door Annemarieke de Wit 
15

 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en 
tegenspoed, tussen leven en dood. 

16
 Wanneer u zich houdt aan de geboden 

van de HEER, uw God,  zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te 
hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels 
in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal 
de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 

17
 Maar als 

u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden 
neer te knielen voor andere goden en die te vereren,

18
 dan zeg ik u op 

voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van 
de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur 
zijn. 

19
 Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze 

tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw 
eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 

20
 door de HEER, uw God, lief te 

hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang 
blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder 
ede heeft beloofd.‟ 
 

 Samenzang: Lied 316: 1 en 4 
 

Schriftlezing: 1 Timotheüs 6: 11 -16 
11

 Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef 
naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en 
zachtmoedigheid. 

12
 Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven 

waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo‟n 
krachtig getuigenis hebt afgelegd. 

13
 Ten overstaan van God, die alles in leven 

houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft 
afgelegd, draag ik je op 

14
 je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, 

totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt 
15

 op de dag die is vastgesteld door 
de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning. 

16
 Hij alleen is 

onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit 
gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. 
 

Lucas 13: 22-27 
22

 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij 
onderricht gaf. 

23
 Iemand vroeg hem: „Heer, zijn er maar weinigen die worden 

gered?‟ Hij antwoordde: 
24

 „Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen 
te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er 
niet in slagen. 

25
 Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft 

gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe 
open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie 
vandaan?” 

26
 Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en 

gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” 
27

 Maar hij zal tegen 
jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, 
rechtsverkrachters!”  
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 Samenzang: Gz 170: 1 en 6  [„Oude liedboek‟] 

 
 

6:  Koning, verheug geloven wij 
 Wat uw getuigen verkonden: 
 Slechts onder uwe heerschappij 
 Heeft ons hart vrede gevonden. 
 Daarom zoekt U elk mensenkind; 
 Zoek, Herder, mij opdat ik vind, 
 Anders zo ga ik te gronde. 
 

Uitleg en verkondiging: “Weinigen…?....strijdt!”  

Meditatief orgelspel 
 

 Samenzang: Lied 801: 1, 2, 3 en 6   
De kinderen komen terug in de kerk. 
 

Dienst van het delen 
 

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, afsluiting met het samen bidden 
van het Onze Vader) 
 

Collecten: 1:  Diaconie   
  2: College van Kerkrentmeesters 
  3: College van Kerkrentmeesters 

 Slotlied (staande): Lied  416 
 

Heenzending, zegen en gezongen beaming 
 

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 16-11 20.00 Vreemde en bizarre Bijbelverhalen. De Haven 

di 17-11 20.00 V&T: Verstaat gij wat gij leest. „t Anker 

di 17-11 20.00 Moderamen AK. „t Anker 

do 19-11 13.30 Een route door Openbaring. De Haven. 

do 19-11 20.00 PGML vergadering 

zo 22-11 10.00 Gedachteniszondag met ds. Bert van der Linden m.m.v. Jasper 
van Oerle en Esther Brouwer de Koning  

 

Varia 
 

Ds. Boudewijn de Graaf 50 jaar predikant 
Na de dienst is er koffie in De Haven ter gelegenheid van het vijftigjarig 
predikantsjubileum van ds. Boudewijn de Graaf. Iedereen hartelijk uitgenodigd! 
 

Een route door Openbaring 
Wilt u meer weten over het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes? 
Aanstaande donderdag om 13.30 uur in De Haven stippelt ds. Bert van der Linden 
een boeiende route door het grillige landschap van de Apocalyps uit. 
Iedereen hartelijk welkom! 
 

1ste collecte diaconie  
Het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam biedt informatie, advies 
en scholing en stimuleert eigen initiatieven van de bezoekers. Volgens schattingen 
leven er in Amsterdam 15.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen 
zijn arbeidsmigranten. Wie on-gedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar 
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weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden.  
On-gedocumenteerde migranten kunnen elkaar ontmoeten in het Wereldhuis.  
De Protestantse Diaconie Amsterdam opende in 2008 dit ontmoetingscentrum. Meer 
informatie: zie Kompas, de folder in de kerk of ga naar:  
http://www.kerkinactie.nl/projecten/versterking-netwerk-en-opvang-van-
ongedocumenteerden-in-amsterdam. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage.  
 

Kompas 
In het Kompas van november zit een machtiging om het abonnement voor 2016 
automatisch te laten incasseren. We hebben pas een 100 tal van deze machtigingen 
terug, terwijl er nu ruim 700 kompassen verspreid worden. Ook de oude lezers van 
Contact moeten een nieuwe machtiging invullen. Achter in de kerk liggen ook losse 
machtigingen als u liever niet in Kompas knipt. Vul die in en geef ze af aan de 
kerkrentmeesters. 
 

Rectificatie Kompas 
Tijdens de eredienst op Gedachteniszondag zal de muzikale medewerking worden 
verzorgd door Jasper van Oerle (piano) en Esther Brouwer de Koning (zang) en niet, 
zoals in Kompas vermeld, door Anita van Ek en Charlotte Munnik.  
 

Vreemde en bizarre bijbelverhalen 
Gesprek bij Pauw over bizarre bijbelverhalen - nieuwe avond 16-11  in De Haven 
Vorige week baarde een uitzending van Pauw veel opzien, omdat hierin Dimitri 
Verhulst zijn „Bloedboek‟ kwam toelichten. Verhulst beschrijft in zijn boek 
gruwelen  en gruwelijke voorschriften die beschreven staan in het Oude Testament. 
Al enkele malen zijn wij aan de slag gegaan met vreemde en bizarre bijbelverhalen. 
Bijbelverhalen waarvan je je afvraagt: „Wat kan ik daarmee?‟ We bekijken een aantal 
Bijbelverhalen aan de hand van het boekje „Vreemd en bizar. Lastige bijbelverhalen‟ 
van Piet Schelling.  Lees meer op www.pgwaalwijk.nl 
 

Lezing ds. Otto Grevink over de betekenis van onze kerken 
Aansluitend op de gemeenteavond van de Ambrosiuskerk op woensdag 11 
november hield ds. Otto Grevink een lezing over waarom onze kerken aan betekenis 
verliezen en hoe ze weer aan betekenis zouden kunnen winnen. De lezing leverde 
een boeiend gesprek op, dat nog verder gevoerd zal worden. De lezing is na te 
lezen op onze website. 
 

 
 
Kliederkerk ook in Waalwijk 
Deze week stond in het Brabants Dagblad een interview met ds. Elise Jansen en 
pastoor Dieter Hedebouw over de Kliederkerk die gestart wordt in Drunen. 
Afgelopen zaterdag gingen 7 gemeenteleden naar het Landelijk Missionair Festival 

om daar geïnspireerd te worden voor mogelijkheden om ook in Waalwijk een 
Kliederkerk te starten. Lees het verslag op onze website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILT U REAGEREN OP DEZE DIENST? 
 

Voorganger:  
 

Ds. Boudewijn de Graaf 
 0416 - 33 78 85 
 dsb.degraaf@zonnet.nl 

Contactpersoon: 
 

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: scribakerkaandehaven@gmail.com 

 
Reageren op de inhoud van de Nieuwsbrief kan via nieuwsbrief.kerk@gmail.com 
De Nieuwsbrief op internet: www.kerkaandehaven.nl 
 


