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Als het orgel speelt begint ook de uitzending op internet: graag Psstt!!
Voor aanvang van de dienst zingen we uit Weerklank lied 365
“Om mijn redding wil ik juichen”
1. Om mijn redding wil ik juichen: God heeft altijd mij bemind
en zijn Geest, Hij wil getuigen dat ik eeuwig ben Gods kind.
Ja, God weet dat al mijn zonden steeds opnieuw mijn ziel verwonden;
maar toch heb ik hoop in smart: God is groter dan ons hart.
4. Jezus Christus is gestorven, is verrezen ook voor mij,
heeft de erekroon verworven en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten, zal Hij nimmer mij vergeten,
maar, bewogen met mijn lot, treedt Hij voor mij in bij God.
Liturgie 10 november 2019
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 71 : 1 en 2
Stil Gebed
Bemoediging en Groet
Zingen Psalm 71 : 11
Gezongen Geloofsbelijdenis
Gebed
Schriftlezing: 2 Timotheüs 2 : 1 - 13
Zingen Psalm 146 : 1 en 3
Verkondiging n.a.v: 2 Timotheüs 2 : 13
Thema: " Groot is Uw trouw "
Zingen Gezang 470 : 1 en 4
Lezing van het eerste deel van het Avondmaalsformulier
Zingen Gezang 375 : 1 en 5
Dankgebed en Voorbeden
Inzameling van de gaven
- De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
- De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.
- De derde collecte (bij de uitgang) is voor het onderhoud van de kerkgebouwen.
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Zingen Weerklank 432 Groot is uw trouw, o Heer
1. Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein
Zegen
Orgelspel
Voorganger 17 nov. Ds. Ds. K. van Meijeren, Ede (Viering Heilig Avondmaal)
Koffiedrinken na de dienst!
Na afloop van de dienst bent u welkom in het ds. Van Oosterzeehuis
voor een kopje koffie, thee of een glas fris. Het is een goede gelegenheid
om elkaar te ontmoeten.
Als groet van de gemeente en ter felicitatie gaan de bloemen naar:
Diane Vos, die 14 november jarig hoopt te worden. Ook als dank daarvoor,
dat ze jaren trouw voor de doppen heeft gezorgd. Ook gaan de bloemen
naar Rogate van Zoest, ter bemoediging.
Tekst en uitleg
Ds Romein preekt over Fil 2:12, 13 “Zorg voor je eigen ziel
Paulus heeft in Fillipi, die heidense stad, een kleine gemeente
gebouwd. Lydia, de purperverkoopster, en de cipier van de
gevangenis met zijn gezin horen daarbij. Nu is Paulus doorgereisd en schrijft hij een brief: “maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behou~3~

denis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt”. Kan dat, je eigen behoudenis bewerken?
“Zielszorg aan eigen zie;” zoals J H Bavinck het noemt? Wat is die ziel? Eigenlijk ben
je dat zelf, je zelf als persoon. De kern van het werken aan je ziel wordt door Paulus
aangegeven: “Houd vast aan het woord dat leven brengt”. Dat is de kern van het
werken aan je zelf. Bavinck: “De ziel moet steeds weer terug uit de spinsels van
eigen denken naar het Woord van God”. Besef dat er tegenkrachten zijn, die blokkades zijn voor je geloof. De eerste blokkade is, dat je geloof te verstandelijk kan
zijn. Het is eigenlijk theorie, bestaande uit een aantal vast-liggende leerstellingen.
Een preek is informatief. Vooral als het jouw mening bevestigt. Je hebt dan last van
intellectualisme. Wat je dan bij je zelf kunt missen is: de innerlijke beleving. En je
voelt: dat zou anders moeten. In zo’n situatie is geregeld, intens gebed van belang.
“Here, wil mij door uw Geest helpen niet alles met mijn verstand te willen doorgronden. De liefde van Christus is geen verstandelijke zaak, maar moet door vertrouwen alleen aanvaard worden.
De tweede tegen kracht bestaat uit innerlijke stemmingen. Je laat je meenemen
door allerlei gevoelens. Het is alleen werkelijk als je er een gevoel van dankbaarheid en blijdschap bij hebt. Dit is subjectivisme. Maar het kan zo maar gebeuren
dat je niks meer voelt. Ds Spilt zei het zo treffend: “We leven niet bij wat we ervaren, maar bij wat ons gezegd wordt”. Zo’n gemoedsmens mag zich vastklemmen
aan Gods trouw. Hij is rijk aan vergeving en aan Liefde. Eigen je die woorden toe.
Buiten ons zelf, in Jezus Christus ligt onze zaligheid. De derde tegenkracht is: gebrek aan zekerheid. “Is het wel voor mij”? Je bent een bekommerde ziel, die zich
steeds afvraagt: “Is het wel voor mij”? Waar je in je zelf zoekt naar kenmerken van
geloof vind je vaak fouten in denken en doen. Besef dat Gods trouw veel groter is
dan onze onzekerheid.. Zie boven je zelf uit naar Hem. Een vierde blokkade zijn
anderen, die onze manier van geloven scherp veroordelen. Te licht of te zwaar. Nog
weer een andere blokkade is de invloed van de boze. Niet voor niets bidt het Onze
Vader: “en verlos ons van de boze”. Ten slotte moet genoemd worden de verborgen zonde, waarmee we zouden moeten breken, maar je hebt er de kracht niet
voor. Bij het overwinnen van alle blokkades worden ons 3 krachten geschonken. De
eerste is de kracht van Christus. “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was…..die uitmondt in gehoorzaamheid”. De tweede kracht is die van de
Heilige Geest. God belooft dat het gebed om de Geest altijd zal worden verhoord.
Dagelijks gebed om de Geest in combinatie met dagelijkse omgang met de Bijbel.
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De derde kracht is de kracht van het gebed. Werp het gebed als een anker, zolang
tot dat die ergens achter haakt. De Bijbel zegt dat ons verwarde bidden door de
Geest tot in het hart van God wordt gedragen. Vs 13 zegt: “want God is het, die om
zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt”. Ons willen en ons
doen brengt Hij bij ons teweeg. Daarin zit goddelijke energie. Het komt alles van
Hem, maar mijn wil wordt daarbij ingeschakeld. Het geloof moet z’n uitwerking
hebben in het praktische, dagelijkse leven. God werkt daar in, om zijn welbehagen,
Hij doet dat uit Liefde, om Jezus’wil.”
Rondom het Woord
Van de wonderen van de Heiland is er maar één, die door alle vier de evangelisten wordt vermeld. Het wonder van de vermenigvuldiging van de broden (Mt.14,
Mk.6, Lk.9 en Joh. 6)
Op de dankdag lazen we dit wonder naar de beschrijving van Lukas. Hij was
dokter van beroep en heeft dus ook de meeste genezingswonderen van Jezus vermeld. Maar aan het einde van een dag, waarop Jezus ook veel zieken genas, gebeurde dit óók nog en daarover heeft Lukas op zijn wijze geschreven.
We vonden er vijf leerpunten in en daarbij was het thema van de preek: “Lege
handen en toch volle manden”.
1. Er is veel gezegd en gedaan op die dag, maar Jezus stuurt de mensen niet
naar huis met een lege maag. God heeft ook voor onze stoffelijke en materiële
behoeften gezorgd. Ditmaal was er veel, om vooral dit jaar voor te danken. Ondanks alle droogte, dreiging, ziekten en zorgen was er toch een royale oogst.
Dankten en danken we er voor?
2. Ook al is het avond, er komt aan het doorlopend spreekuur van Jezus geen
einde, ook al willen de discipelen er wel een einde aan maken. Zelfs in de avond,
ook van ons leven, mogen we altijd bij Hem aankloppen, vooral als we bang zijn
voor het donker. Welk donker dan ook. Vergeten we dat niet en zeggen we dat ook
tegen anderen?
3. Viermaal staat dit wonder in de Bijbel. Iedere evangelist heeft aandacht
voor andere details. Dat is prachtig. Ook gelovigen (niet alleen de discipelen) zijn
onderling heel verschillend. Daar moeten we niet voor schrikken. Integendeel. Dat
is net als met een vierstemmig koor. Samen zingen ze dezelfde woorden en die
klinken daardoor vierstemmig nóg mooier. Als het maar wel op elkaar is afgestemd, want anders is het niet om aan te horen!
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4. De discipelen hebben niet zelf het wonder gedaan en toch mogen zij het
gaan uitdelen. Brood…. én beleg! Zo hadden ook wij het dit jaar weer buitengewoon goed. De oogst, de pensioenen, bewaard in het verkeer en voor terreur, de
geld- en klimaatcrisis liepen niet verder uit de hand, bijzondere gedenkdagen, als
volk en privé. En we hadden niet alleen “brood”. Ook ons beleg was zeer royaal en
we hielden (net als zij!) nog over ook. Wat delen wij ervan uit, geld voor kerk en
zending, tijd en aandacht voor onze naaste?
5. Maar het belangrijkste leerpunt was het laatste. Die handen, waardoor het
wonder geschiedde. Dat zijn dezelfde handen, die later aan het kruis werden genageld, tot een verzoening van al onze zonden. Ook de zonde van ondankbaarheid of
vergeetachtigheid tegenover God en elkaar. Als we biddend onze zonden en ons
tekort in Zijn handen leren leggen dan zijn er bij Hem volle manden van vergeving,
genade, kracht, bemoediging, troost en geduld.
Meeleven
Na alle zorgen over hun toekomst in Schuytgraaf kwam er voor br en zr. Piet
en Nel dHont een goede oplossing. Komende week verhuizen ze naar de Driegastenhuizen groep, Rosendaalseweg 485, de Berk 123.
Fijn dat ze samen met hun kinderen deze oplossing vonden. We hopen en bidden dat ze daar ook nog samen een goede tijd mogen hebben. Ook al zien wij ze
niet, wekelijks zijn ze met onze diensten verbonden
Datzelfde geldt ook van voor br Wim en zr Sara Pos. In hun moeilijke levensfase mogen ook zij zich verbonden weten met de gemeente en samen met hun kinderen gedragen door de gebeden van velen.
Ook zr Dinie Melaard is als kerkgangster, naar we hopen even, niet zichtbaar.
Na onderzoeken in Arnhem hoopt zij binnenkort nadere onderzoeken te krijgen in
Utrecht om verlichting te vinden voor haar benauwdheid en instabiliteit.
Helaas heeft zij al wel moeten besluiten om te stoppen met al het vrijwilligerswerk
dat zij, tot zes jaar geleden ook nog samen met haar man Rien, voor onze gemeente heeft gedaan.
Mijn eerste gemeente was op Flakkee, dichtbij de plaats waar zij beide geboren
en getogen zijn. Daardoor weet ik, dat mensen van Flakkee mensen van weinig
woorden en veel daden zijn. Ook op deze plaats vermeld ik dit, dankbaar voor alles
wat zij voor onze gemeente betekend hebben.
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Voor zr Rogaat van Zoest is de tijd van revalidatie en wennen aan de gevolgen
van de ingrijpende operatie niet altijd gemakkelijk. We bidden voor haar, dat ze het
geduld en de moed krijgt om aan deze nieuwe levensfase te wennen.
Over revalideren gesproken: onze diaken zr Joke Schoonderwald trof ik met
fysio therapeutische begeleiding aan nijver trappend op haar kleine huisfietsje. Van
dichtbij weet ik nu als mantelzorgen hoe belangrijk en soms een beetje pijnlijk zulk
revalideren is. We leven daarin ook met haar mee.
In de afgelopen week is onze ouderling br Jan Kramp ook aan zijn tweede oog
geholpen en heeft daardoor weer wat meer zicht gekregen. Dankbaar dat zoiets
tegenwoordig door een eenvoudige ingreep kan, ook al moeten we altijd blijven
beseffen: aan ’s Heren zegen is alles gelegen!
Zending
Ditmaal willen we onze aandacht eens richten op Noord-Afrika. Het grootste
deel van de bevolking daar is moslim. De kerk is er klein en kwetsbaar. Laten we
bidden voor de leiders van de kleine geloofsgemeenschappen, voor mogelijkheden
om elkaar te bemoedigen en toe te rusten.
Doppen blijven welkom
Ja, nog steeds ook in de toekomst blijven de (geschikte, hard plastic) doppen
hartelijke welkom voor de aktie blinden geleide hond.
Diane vond in de echtgenoot van Tineke Logtmeijer een waardige opvolger, die
met hetzelfde enthousiasme onze inzameling gaat bezorgen op het bekende adres.
Dus: de doos bij de ingang van het ds van Oosterzeehuis kan regelmatig gevuld
worden met harde plastic doppen.
Tot besluit
Bij de voorbereidingen voor de dankdag vond ik een gedicht (of is het een lied?)
dat helemaal bij de preek paste. Daarom geef ik dat ook op deze plaats aan u door:
“O Lam van God, ik kom met schroom, leeg zijn mijn beide handen,
Al vouw ik ze ook nog zo vroom, Gij kent mijn schuld en schande,
O Heer’, die om mijn zonden lijdt, ik kom met lege handen,
Die vult Gij weer, want Gij bevrijdt van alle schuld en schande.
Wij mogen in Uw dienst zó staan en dankbaarheid uitdelen,
U roept ons op Uw weg te gaan, met manden vol voor velen!”
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Met een hartelijke groet, ook mede namens Leni, wens ik u allen, dichtbij en
verder weg, een gezegende zondag en een goede nieuwe week toe,
Uw P.Vermaat, v.d.m.
Gemeentesoependag op DV vrijdag 22 november
Aanvang 13.00 uur.
We hopen weer een smakelijke maaltijd te houden.
Een datum om alvast te noteren.
Zondagsbrief digitaal ontvangen
Mocht u de zondagsbrief elke week digitaal willen ontvangen, maak dit kenbaar via
een mail naar zb@gemeentederankarnhem.nl.
UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS
Zondag 46
120. Waarom heeft Christus ons geboden om God aan te spreken als “Onze Vader”?
Hij wil meteen aan het begin van ons gebed in ons het kinderlijke ontzag en het
vertrouwen op God wekken, waarop ons gebed gebaseerd moet zijn. Want God is
door Christus onze Vader geworden, en Hij zal ons zeker niet ontzeggen wat wij
met een waar geloof van Hem vragen, nog minder dan onze vaders ons aardse
dingen weigeren.
121. Waarom wordt hieraan toegevoegd: “Die in de hemelen zijt”?
Christus wil dat we niet op een aardse manier denken over de hemelse majesteit
van God, maar dat we van Zijn almacht alles verwachten wat we voor ons lichaam
en onze ziel nodig hebben.
Hartelijk welkom in deze dienst! In het bijzonder als u voor het eerst onze kerk bezoekt.
Iedere kerkganger met vragen of opmerkingen kan na de dienst één van de leden van de
kerkenraad aanspreken. U kunt dan ook aangeven of u bezoek wilt ontvangen van een
ouderling, een diaken of van de voorganger.
Onze voorganger is ds. P. Vermaat, telefoon (0318) 51 01 61.
Vragen over kerkelijke of administratieve zaken kunt u stellen aan onze scriba de heer P.
Rosseel, telefoon (026) 363 63 35
Of via ons e-mailadres: info@gemeentederankarnhem.nl.
Website: www.gemeentederankarnhem.nl
Rekeningnummer van de wijkkas: IBAN NL54 INGB 0001 5599 72
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