Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 17 december2017
Predikant: Vacant
Scriba: mw.N. Steketee-Schrijver tel. 06-12318176
E-mail:scribahervormdyerseke@gmail.com
Ziekenhuisopname e.d. graag doorgeven
aan mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel. 572311
kijk ook op: www.hervormdyerseke.nl
u kunt ons ook volgen op Facebook Hervormd Yerseke
Bent u nieuw in onze gemeente, of te gast, dan heten we u van harte welkom.
Wanneer u contact wilt met ons, stelt u zich dan in verbinding met onze scriba.
In het ziekenhuis te Goes verblijft: mevr. Verwijs-de Rooij, Moerplein 31, 4401 HZ Yerseke.

Op de leeftijd van 91 jaar is op 13 december in Moerzicht overleden: Maatje Lindenberg-Poleij.
De herdenkingsdienst zal dinsdag 19 december om 9.30 uur plaatsvinden in De Haven.
Aansluitend zal de begrafenis zijn op de Algemene Begraafplaats te Yerseke.

Komende erediensten,
Zondag 24 december 4e Advent

10:00 uur: ds.G.Lock uit Uitwijk
21:00 uur: Interkerkelijke Kerstnachtdienst m.m.v. Mozart
Zondag 25 december 1e Kerstdag 10:00 uur: ds. W.P. v.d.Hoeven uit Amersfoort m.m.v. Vox Maris
10:00 uur: ds. W. Quak 3e Advent,
viering Heilig Avondmaal
Organist : Flip Markwat
Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 89:1
Stil gebed, Votum en groet
Aansteken van de 3 Adventskaarsen door
Lars en Simon van der Jagt
Zingen: Lied van het licht
(Hemelhoog Lied 143) * z.o.z.
Verootmoedigingsgebed
Zingen: Psalm 85: 3
Apost.Vermaan: 2 Petr. 3:10-15a
Zingen: Lied 751: 1, 2
Adventsproject
Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst
Als gebed bij de opening van het woord zingen:
Lied 317: 1,2
Schriftlezing: Openb. 21: 1-8 en Openb. 22
Zingen: Lied 837:4
Zó is het met ons gegaan:
steeds wat meer van God vandaan.
Toch wou God dicht bij ons zijn,
dus kwam Hij ons tegemoet
in een Kind van vlees en bloed:
brood en wijn.

Uitleg en verkondiging: Tekst: Openb.22: 17a
Zingen: Lied 518:1
Viering Maaltijd
Onderwijzing bij het Avondmaal z.o.z.
Wij belijden ons geloof door te zingen: Lied 344
Inzameling der gaven
1e Diaconie
2e Onderhoud kerkgebouw
Zingen Lied 381: 2, 4
Gebed
Voorbede,Stil gebed,Onze Vader
Nodiging
Gedicht : zie hieronder
Gemeenschap van Brood en Wijn z.o.z.
Dankzegging na de maaltijd
Zingen: Lied 908:1,2
Zegen
Zingen: Lied 415: 3
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Orgelspel
17.00 uur: Kerstviering voor de kinderen

Zó is'met het Kind gegaan:
't wou tussen de mensen staan,
'wilde bij de mensen zijn.
Maar verhard was hun gemoed,
toen gaf Hij zijn vlees en bloed:
Brood en wijn.

z.o.z.

Daarom mogen wij nu gaan
naar de stal en bij Hem staan
Die, als wij, mens wilde zijn.
Zo gaan wij van feest tot feest:
Kerstmis, Pasen,Pinksterfeest,
Tot wij eeuwig bij Hem zijn,
Hem niet zien in brood en wijn,
maar, omstraald met hemels licht,
van aangezicht tot aangezicht.

*Lied van het licht:

Mensen hebben mooie plannen,
maar er gaat zo vaak wat mis.
Steek een kaars aan. Die vertelt je
dat Gods toekomst stralend is.

Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst, God is dichtbij.

Onderwijzing bij het Avondmaa l
De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:
‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het
zei: “Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.” Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij
zei: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.”
Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood des Heren, 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 Gij 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. Laat ons
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.
Gemeenschap van brood en wijn
Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus.
Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken 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.
Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus
vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Start Alpha-cursus. Op woensdag 10 januari 2018 hopen we weer te starten met een Alpha-cursus, een
cursus kennismaken mét of verdieping ván het Christelijk geloof.
We beginnen die avond om 19.00 uur met een maaltijd, locatie Ger.Kerk.
Het is wenselijk je vooraf op te geven, liefst vóór 20 december.
De overige avonden zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur en vinden plaats op de woensdag.
Er is plaats voor 15 deelnemers, dus aarzel niet te lang!
Ivan Mijnders tel. 0610030304
i.p.mijnders@zeelandnet.nl
Corine Kramer tel. 0651075186 corine_kramer@kpnplanet.nl
Kindernevendienst
In tegenstelling tot eerdere berichten: op zondag 31 december, op Oudjaar, is het wel Kindernevendienst. We
hebben dan één groep en hopen in ’t Oogappeltje onze dienst te houden en het jaar op een fijne manier af
te sluiten. Namens de Kindernevendienst wensen wij u goede Kerstdagen!

De Schakel zendt dinsdag 19 december vanaf 19:30 uur hun jaarlijkse kerstuitzending uit

