Bij groep 1/2 wordt verteld uit Ruth 3
(Het plan van Naomi),
de groepen 3 tot en met 8 horen uit Job
(Job tot de orde geroepen)
Thema: God is jouw Schepper
Job vindt dat God het niet goed gedaan
heeft. God geeft antwoord en wijst op
twee van zijn schepselen, het nijlpaard
en de krokodil. Bij hun kracht valt ieder
mens in het niet. God heeft ze
geschapen en zorgt voor ze. God zorgt
vol liefde voor heel zijn schepping. Ook
voor ons, ook voor Job. God weet wat
Hij doet ook al begrijpen we het vaak
niet. Vertrouw op Gods macht en liefde.

Rondom de prediking
morgendienst

Zondag 17 juni 2018
Jaargang 17.24
Wekelijkse nieuwsbrief van
Wijkgemeente Bethel in de hervormde
gemeente te Zeist binnen de PKN
Reacties en kopij voor volgende week
zijn tot woensdag 17.00 uur welkom bij:
Jacobine Hogendoorn en Ies Visser
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl
website: www.bethelzeist.nl
Deze week verzorgd door: Ies Visser

Welkom!
Op deze Avondmaalszondag gaat in de
ochtenddienst voor onze wijkpredikant
ds. J. Scheele-Goedhart en bespeelt
Wim Meijering het orgel . Bent u hier als
gast, dan heten wij u in het bijzonder
welkom. Voor meer informatie kunt u na
de dienst de ouderling aanspreken. Ook
kunt u onze scriba Marijke van Eck
mailen (scribabethelzeist@gmail.com)
of contact opnemen met ouderling Jan
Heijting (jtheijting@gmail.com) tel. 0306870404). Zie ook www.bethelzeist.nl.
Na de dienst is er koffiedrinken.

Crèche
10.00 uur: Mw. Marjolein Immink, mw.
Jorine van der Grift, mw. Lydie van
Rinsum, Ruth Verboom, Lucas
Eijkelenboom, Sem van Ekris

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor de groepen
1 t/m 8
Groep 1/2 in de zaal achter 't Lichtpunt
(Romieke en Petra), groep 3/4 in de
Mirror, links van de preekstoel
(kosterskamer) (Annette en Anne, Anne
Fleur) en groep 5-8 in de school, achter
uitgang Verlengde Slotlaan (Annelous
en Esmee, vader: Gerrit Jan Randewijk)

Vandaag vieren we het Heilig
Avondmaal. In de evangeliën wordt
verteld hoe Jezus tijdens een Pesachviering het brood en de wijn nam en
ronddeelde onder zijn leerlingen. In de
ochtenddienst staan we stil bij die
achtergrond van het Avondmaal in de
geschiedenis van Gods bevrijding uit
Egypte, zoals het verteld wordt in
Exodus 12. Pesach is daar het vieren
van dat God aan Israël voorbijgegaan is
op het moment dat Hij de macht van
Egypte geoordeeld heeft.
'Ons Paaslam is geslacht', schrijft
Paulus later. In de klassieke katholieke
liturgie klinkt daarom rond het
avondmaal het 'Agnus Dei', het lied over
het Lam van God dat de zonden der
wereld wegdraagt. Wij zingen
vanochtend de bewerking daarvan uit
Hemelhoog (628):
Halleluja, halleluja,
want de Heer God Almachtig regeert!
(2x)
Halleluja!
Heilig, heilig bent U, Heer God
Almachtig!
Waardig is het Lam. (2x)
Amen.
Ook zingen we een psalm die vanuit de
diepte roept om Gods voorbijgaan en
vergeving: psalm 130 in de bewerking
van Psalmen voor Nu:
Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schorgebeden fluister
Luister toch
Heer luister toch
Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag
ons diep ontzag
Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten

dan een mens in lange nachten
wachten op het licht
het morgenlicht
Israël, hoop op de Heer
Hoop op God
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij

Middagdienst
Om 17.00 uur gaat voor onze
wijkpredikant ds. C.M.A. van Ekris met
als organist Wim Meijering.

Rondom de prediking
middagdienst Steriel geloven
(Exodus 24)
Vanmiddag lezen we een unieke tekst
uit het Oude Testament. Het gaat over
'God zien', over iets dat vrijwel nooit
expliciet gebeurt in de Bijbel. Het is iets
dat uberhaupt door mensen vrijwel nooit
wordt ervaren. God zien: dat overleven
wij niet. Als we Exodus 24 gaan lezen is
het ook maar de vraag of Mozes en
Aaron, Nadab en Abihu en de 70
oudsten God ook echt zien. Ze zien
contouren, ze zien als door een
doorzichtig plafond heen, zo lijkt het wel.
In dezelfde tekst lezen we ook over een
maaltijd die gehouden wordt, een
verbondsmaaltijd noemen we dat. Dat is
mooi: want wij eten en drinken als
gemeente vandaag ook, en ook dat is
een soort verbondsmaaltijd.
Waar we vooral ook over door willen
denken is een ander zeer zintuiglijk iets,
namelijk 'bloed'. Wij leven wat dat
betreft in een steriele wereld. Anders
dan in andere tijden of in andere
werelddelen, zien wij zelden meer
bloed. Als we het zien trekken we wit
weg. Ook het geloof en de taal van het
geloof is soms bloedeloos geworden.
Het gaat vaak en veel over mooie en
fijne dingen en gevoelens, maar
nauwelijks over het rauwe, het ruwe,
over dat wat stinkt en in zekere zin
shockeert. Nu: bloed is een kernwoord
voor het essentiële, voor het rauwe,
voor het alles-of-niets karakter van de
dingen in het geloof. We lezen in
Exodus 24 dat Israël 'offerbloed over
zich heen krijgt'. Je trekt even wit weg:
Oef, wat fysiek, wat tastbaar, je voelt het
over je heen druppelen. Je voelt
vervreemding. Maar stel je voor, dat het
bloed van Jezus hier ook iets mee te
maken heeft, met iemand wiens leven
leegbloedt ten bate van anderen. En
stel je voor dat het avondmaal
hieromheen cirkelt, dat dat een moment
is om deel te krijgen aan het nieuwe
verbond in dat bloed. Vanmiddag zullen
we de taal maximaal fysiek proberen te
laten zijn, om het geestelijke ervan
optimaal te beseffen: Iemand geeft zijn
leven voor onze verzoening met God.

Collecten
1e voor de diaconie
2e voor het plaatselijk kerkenwerk
3e bij de uitgang voor Binnenlands
Diaconaat (D)
Bij de uitgang zijn ook de
zendingsbussen

Avondmaalscollecte
De collecte van de Heilige Avondmaal
viering zal ditmaal besteed worden aan
Lech L’echa (GA UIT). Deze woorden,
Ga Uit, worden tot twee keer toe tot
Abraham gesproken: Ga uit uw land
(Gen 12:1), en waar God vraagt aan
Abraham om zijn zoon Izaäk te offeren.
Lech L’echa is een Bijbelschool, gericht
op gelovige Israëli’s in de leeftijd van
19-27 jaar, veelal nadat zij hun diensttijd
in het Israëlische leger hebben
afgerond. Dit is een periode van drie
maanden om in een gemeenschap van
jongeren het Woord van God te
bestuderen, daarin te groeien in
persoonlijk geloven en toegerust te
worden voor de toekomst. Deze
Bijbelschool vindt twee keer per jaar
plaats, in het voorjaar en najaar. Naast
studeren, worden er ook tochten in het
land georganiseerd. Voor deze
jongvolwassenen is het een toerusting
die vruchten geeft in hun leven in Israël,
in het uitleven van de opdracht om het
evangelie door te geven aan anderen.
De organisatie Lech L’echa is een nonprofit organisatie, inter-denominaal,
waarbij betrokkenheid van de
Messiaanse gemeenten een grote rol
speelt. Dit project bevelen wij van harte
bij u aan. Investeren in jonge levens is
bouwen aan de toekomst.
Het is de moeite waard om tijd en
aandacht te geven aan de website:
lechlcha.com/en/home-2/
Groeten Corry v Manen

Diaconale collecte 17 juni 2018
Voor veel mensen in Zeist zijn de
wijkinloophuizen van Kerk en
Samenleving belangrijk! Zij komen vaak
even binnen lopen, kunnen hun verhaal
kwijt en genieten van een gezonde
maaltijd of nemen deel aan één van de
activiteiten. Namens de kerken wordt
hen gastvrijheid geboden en zo nodig
ook hulp.
Op 17 juni vindt er een collecte plaats
voor de wijkinloophuizen, die we van
harte bij u aanbevelen. Met uw steun
kan het werkt voortgezet worden!

Rondom de prediking
Zigzaggend geloven
(zondag 24 juni)
Volgende week zullen we een tekst
lezen uit de woestijntocht van Israel.
Fascinerend eigenlijk: er wordt door
water getrokken op deze reis, er
gebeuren wonderen (van brood uit de
hemel en wonderlijke bronnen die
beginnen te stromen), en tegelijkertijd

gebeurt er soms niets. Helemaal niets.
De woestijn is de werkelijkheid van de
verveling, van de ervaringsloosheid, van
landerig sjokken door een lege tijd. In
de woestijn ben je daarom erg vatbaar
voor cynisme, opstandigheid of
onverschilligheid. We lezen het allemaal
terug in de woestijnverhalen van Israël.
Het zijn belangrijke teksten voor onze
tijd en samenleving. De Vlaamse
psychiater Dirk De Wachter (als je tijd
hebt, kijk eens naar wat voordrachten
van hem op Internet, het is zeer
aanstekelijk, leerzaam en humoristisch)
heeft het over 'borderline times': veel
mensen in onze tijd doen euforisch over
hun leven, over hoe leuk het is of moet
zijn, over hoe fantastisch zij zelf zijn,
hun kinderen, en hun werk. Maar
daaronder zit zomaar verveling,
somberte en wanhoop. Soms lopen
opgeblazen mensen ineen keer leeg. En
zo zwalken we van het uitbundige naar
het mismoedige. Laten we deze
woestijnteksten eens lezen vanuit onze
eigen cultuur. Wat me ook opvalt: Israël
maakt een 'zigzaggende weg' in de
woestijn. Geen rechte lijn, geen
effectieve reis, geen doelmatig leven op
weg naar het beloofde land. Nee:
zigzaggend, met een omweg, drie
stappen naar voren en plotseling weer
bij een nulpunt, momenten van groot
geloof en een dag laten een morrende
ziel. Mooie vraag: hoe gaat het
geloofsleven eigenlijk? Verander jij?
Vermindert jouw hoogmoed, of je
hebzucht, of je wil om in eenvoud te
leven? Is dat ook een 'zigzaggende
reis', met soms weer plotseling op een
nulpunt? Nu, prachtige teksten om
komende zondagmorgen eens goed te
verkennen. In deze dienst zal
Annemarie Broer (en haar
begeleidingscommissie) haar
uitzendingsopdracht ook terugleggen in
het midden van de gemeente. Ook zij,
net als vele anderen onder ons, weten
wel iets van het 'zigzaggende karakter'
van ons geloof en ons eigen leven.

Voedselbankinzameling
De voedselbankinzameling van 9 en 10
juni heeft 12 volle kratten opgeleverd.
Hartelijk dank daarvoor!
Dank ook aan de tieners van The Torch
die dit keer hielpen: Floris, Myrthe, Kars
en Max!
Voor de derde keer nodigden we
omwonenden van de Nieuwe Kerk uit
om ook levensmiddelen in te leveren.
Voor een aantal van hen was dit wellicht
de eerste keer dat ze op het terrein van
de kerk kwamen.
Een van onze gemeenteleden stelde mij
de vraag waarom de lijst met gevraagde
boodschappen zo beperkt was. Dat
komt omdat de Voedselbank van veel
leveranciers zoals supermarkten en
marktkramen alleen ontvangt wat er
over is. Om een goed pakket voor een
huishouden samen te kunnen stellen,
vragen ze aan ons om producten waar
een tekort van is. De volle kratten die
vanuit onze gemeente (en vanuit andere
wijken)ingezameld worden zijn zo
belangrijk omdat daarmee de kwaliteit
van de pakketten voor een gezin
verbeterd worden.
De volgende voedselbankinzameling
staat gepland op 28 oktober.

Bijeenkomsten
Vakantienevendienst

Dank!
Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor alle felicitaties die wij mochten
ontvangen voor ons 65 jarig huwelijk.
Wij zijn God zeer dankbaar voor dit
jubileum.
Dick en Wil Slok Soede

Ook in de aankomende zomervakantie
zal voor groep 1 en 2 weer de
vakantienevendienst worden
georganiseerd. De jongste
basisschoolkinderen zijn dan welkom in
de zaal naast ’t Lichtpunt voor een
bijbelverhaal en een kleurplaat. Wij zijn
nog op zoek naar ouders of andere
gemeenteleden, die hieraan mee willen
werken. Je kunt je naam en beschikbare
data mailen aan Wendy Kok
(wkok000@ziggo.nl). Dank alvast voor
je reactie!

Kringen

Agenda

Ouderenkring De Bron

15-06 Arab-NL samenkomst (Citadel
19.30)
22 t/m 24-06 Gemeenteweekend
01-07 Praise & Prayer (kidspraise)
04-07 Gebedskring

Bethelmensen

Het nieuwe seizoen van deze kring start
weer op DV woensdag 5 september
2018 zelfde plaats en zelfde tijd. De
leden krijgen medio augustus a.s. het
programma toegezonden.
Info: T.030 6955169

Diensten zondag 24 juni
2018
10.00 uur ds. C.M.A. van Ekris
17.00 uur ds. J. Overeem (Boskoop)

