Zondagsbrief 20 september 2015 Hervormde Gemeente Pernis.
http://www.hervormdpernis.nl

Kerkdiensten
Zondagmorgen 09.30 uur: Viering van het Heilig Avondmaal.
Voorganger is Ds. W. Geerlof. Organist is de heer A. Stortenbeker.
Zondagavond 18.30 uur. : Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal.
Voorganger is Ds. W. Geerlof. Organist is de heer W.A. Ketting.
Weet u allen hartelijk welkom
Ziekenhuispatiënten
De heer R. van Hoog, Pastoriedijk 194, is vanuit het Vlietlandziekenhuis overgebracht naar
Zonnehuisgroep Vlaardingen Locatie “Het Zonnehuis”, Dillenburgsingel 5 3136 EA Vlaardingen.
In uw voorbede aanbevolen!
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar:
Dhr. J. ’t Hart, Het Havenlicht kamer 207 en naar
Mw. I.P. de Man – van Hengel, Burg. Beyenstraat 65.
Collectes
De Avondmaalscollecte is bestemd voor de Voedselbank.
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie en de 2e Collecte voor de Kerk.
Collecte Heilig Avondmaal : Voedselbank Pernis
De Voedselbank is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Het is (helaas) een begrip.
Een flink aantal mensen wordt door de Voedselbank geholpen waardoor hun problemen een beetje
worden verlicht.
Daarom wordt de collecte tijdens het Heilig Avondmaal besteed aan de Voedselbank Pernis.
De diaconie beveelt deze collecte aan.
Extra collecte voor het tekort op de begroting van de kerkrentmeesters
Volgende week zondag 27 september a.s. wordt, na afloop van de morgendienst, de 1e extra collecte voor
het begrote tekort van de kerkrentmeesters gehouden.
Het college van kerkrentmeesters is blij en dankbaar dat, door u als gemeente, telkens weer wordt voldaan
aan de oproep tot offervaardigheid. Het is dan ook met vertrouwen dat uw college deze 1e extra collecte
van harte bij u aanbeveelt.
Rouwcafé
Morgen, maandagmiddag 21 september om 14. 00 uur, is er rouwcafé in de Eben Haëzerkerk.
Per keer is er een ander thema, verder is er veel ruimte om ervaringen te delen.
Deze keer is het thema: wat doe je met kleding van degene die er niet meer is?
Ieder die te maken heeft met rouw is van harte welkom.
Ds. Christi Bartelink.
Bijbelkring
Op woensdag 23 september begint weer de Bijbelkring in de consistorie om 20.00 uur.
Het Bijbelboek dat wordt besproken is het boek Esther.
"Esther, een moedige jonge vrouw die opkomt voor haar (Joodse) volk"

Liturgie morgendienst
Psalm 146 : 1 en 3
Psalm 146 : 4 en 5
Lied
314 : 2
Lied
314 : 3
Lied
314 : 1
Lied
345 :
Lied
381 : 1, 2 en 3
Lied
905 : 1, 3 en 4
Lied
653 : 1, 2 en 3

Liturgie avonddienst
Psalm 147 : 1 en 2
Psalm 147 : 4 en 5
Lied
981 : 1 en 4
Gezang 11 : 1 en 2 (Liedboek voor de kerken)
Gezang 11 : 4 en 6 (Liedboek voor de kerken)
Lied
967 : 7
Lied
255 :
(Geen gezongen Amen)

Schriftlezing:
- 1 Koningen 17 : 1 – 24

Schriftlezing:
- 1 Koningen 19 : 1 – 8

Gezang 11 : 1, 2, 4, 6

2

Hij sliep in de schaduw van de brem.
Een engel des Heren wekte hem.
Sta op Elia, heeft die gezegd,
God heeft voor u de tafel gedekt.
Neem van de spijs,
drink van de drank,
eet voor de reis,
want de weg is lang!

4

En Elia heeft, met kracht gespijsd,
veertig dagen en nachten gereisd,
naar de horizon, de hoge rots,
naar de Horeb toe, 't gebergte Gods.
Hij nam van de spijs,
hij dronk van de drank,
hij at voor de reis,
want de weg was lang.

6

Wat doet gij, Elia? sprak de Heer,
sta op en keer op uw schreden weer.
Zalf in mijn naam tot wie ik u zend,
maak het al wie Mij kennen bekend:
Neem van de spijs,
drink van de drank,
eet voor de reis,
want de weg is lang!
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1 Koningen 17 : 1 – 24.
De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: ‘Zo waar de HERE leeft, de God van Israël, in wiens dienst
ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg.’
De HERE richtte zich tot Elia met de woorden:
‘Ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de wadi Kerit, aan de overkant van de
Jordaan.
Drinken kun je uit de rivier, en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien.’
Elia deed wat de HERE hem had gezegd, hij ging weg en trok zich terug in de wadi Kerit, ten oosten
van de Jordaan.
De raven brachten hem daar ‘s ochtends en ‘s avonds brood en vlees, en water dronk hij uit de rivier.
Maar doordat het almaar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog.
Toen richtte de HERE zich tot Elia met de woorden:
‘Ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon, en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je
van voedsel te voorzien.’
Elia ging op weg naar Sarefat, en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig
was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat
hij zijn dorst kon lessen.
Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde
meenemen.
‘Zo waar de HERE, uw God, leeft, ‘antwoordde zij, ‘ik heb niets meer in voorraad, alleen een
handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om
iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven.’
Maar Elia zei: ‘Maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst
iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken,
want dit zegt de HERE, de God van Israël: Tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen,
zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken.’
De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar
familie.
Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de HERE bij monde van Elia had beloofd.
Enige tijd later werd het kind van Elia’s gastvrouw ziek, en wel zo ernstig dat ten slotte alle leven uit
hem week.
Toen zei de vrouw tegen Elia: ‘Wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toe gekomen om
mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden?’
‘Geef mij uw zoon, ‘zei hij, en hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de
kamer die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed.
Toen riep hij de HERE aan en vroeg: ‘HERE, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe, die mij
gastvrijheid verleent, door haar zoon te doden?’
Hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij de HERE aanroepend met de woorden: ‘HERE, mijn
God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren.’
De HERE verhoorde Elia’s smeekbede: de levensadem keerde terug in de borst van het kind, en het
leefde weer.
Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. ‘Kijk, uw zoon leeft,‘
zei hij.
Toen zei de vrouw tegen Elia: ‘Nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de
HERE spreekt.’

1 Koningen 19 : 1 – 8.
1 Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard
gedood had,
2 zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen
om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner.
3 Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen
tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter.
4 Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te
mogen sterven, en zeide: Het is genoeg! Neem nu HERE, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn
vaderen.
5 Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan
en zeide tot hem: Sta op, eet.
6 Toen hij rondzag, was daar, aan zijn hoofdeinde, een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik
water. Hij at en dronk en legde zich weer neer.
7 Doch wederom, ten tweeden male, raakte de engel des HEREN hem aan, en zeide: Sta op, eet, want de
reis zou voor u te ver zijn.
8 Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs veertig dagen en veertig nachten tot
aan het gebergte Gods, Horeb.

