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Wat doen we in de kerk? Een kleine cursus liturgiek deel 3.
In mijn eerste artikel in deze serie heb ik u de vraag gesteld waarom u naar de kerk gaat. Misschien heeft u
daar even over nagedacht, misschien ook niet. Eén persoon in ieder geval wel. Hij gaf aan zich goed te
kunnen vinden in de redenen die genoemd werden door Prof. Van Ruler. Hij schreef: “De ene keer geniet je
van de preek, dan weer van het zingen, dan weer van de kans om gemeenteleden te ontmoeten of door de
kans te hebben om geconcentreerd te bidden. Maar het belangrijkste is toch dat je dank mag geven aan de
Heer voor al het goede dat je hebt meegemaakt.” Naar de kerk gaan om te kunnen danken werd onlangs ook
tijdens één van de gesprekskringen naar voren gebracht.
Daarnaast ontving ik een reactie op mijn opmerking in het septembernummer van Kontakt dat het in een
protestantse kerk ondenkbaar is dat een priester alleen de Eucharistie celebreert. Daarmee bedoelde ik niet te
zeggen dat er in een Katholieke, Anglicaanse of Orthodoxe kerk geen geloofsgemeenschap zou zijn, maar ik
doelde op het gebruik dat in bepaalde tradities het avondmaal gevierd kan worden zonder dat daarbij
lijfelijk de geloofsgemeenschap aanwezig is. Op dat moment vertegenwoordigt de priester de gelovigen. Dit
gebruik kennen we in de protestantse kerken niet. Er zijn nu eenmaal verschillen in gebruiken en
opvattingen.
In het eerste artikel heb ik er al op gewezen dat de liturgie die gebruikt wordt in de diensten veel vormen
kan aannemen. Over twee vormen wil ik dit keer meer vertellen.
De traditionele volgorde van de Hervormd/Gereformeerde traditie wordt bepaald door de calvinistische
nadruk op zonde en genade. Elke dienst begint daarmee: Na het uitspreken van het votum en groet volgt
direct de lezing van de tien geboden, daarna een ‘verootmoedigingsgebed’, dat wil zeggen een
schuldbelijdenis omdat we ons niet aan de geboden houden met ter afronding de ‘genadeverkondiging’,
teksten die de vergeving in Christus verkondigen. De plaats van de tien geboden wisselt. Ze kunnen ook na
de genadeverkondiging gelezen worden als ‘regel der dankbaarheid.’ In dat laatste geval worden er ook
andere teksten gelezen die een vermanend karakter hebben. Met name de samenvatting van de wet in het
dubbelgebod van de liefde is op deze plaats regelmatig te horen: “Gij zult den Here, uw God, liefhebben uit
geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste
gebod. En het tweede hieraan gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod,
groter dan deze. (naar Markus 12:30-31)” Na dit inleidende gedeelte volgde dan het gebed om de Heilige
Geest, de schriftlezingen, de prediking, gevolgd door een geloofsbelijdenis of een lied met een belijdend
karakter, een dankgebed en voorbeden, de collecte, eventueel de sacramenten en tenslotte de zegen
Met de opkomst van de liturgische beweging in de Hervormde en de Gereformeerde Kerk zijn veel kerken
een ander pad ingeslagen. De liturgie is minder gekleurd door de leer van zonde en genade en is meer
beeldend geworden. Het begint met een ‘drempelgebed’ We vragen op de drempel van het huis Gods of we
binnen mogen komen. Hierna wordt soms het ‘Klein Gloria’ gezongen: Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne, nu en altijd en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Het verbeeldt een
begroeting van God en gelovigen bij het binnenkomen. Na deze begroeting volgt het ‘kyriëgebed’, dat is het
gebed om de nood van de wereld, herkenbaar aan de formule: “Heer ontferm U” (= Kyrie eleison). De
gelovige vertelt datgene waar hij in het dagelijks leven mee wordt geconfronteerd. Hij valt ermee met de
deur in huis: “God moet u horen…” Dit gebed wordt vanuit het vertrouwen op Gods hulp gevolgd door een
lofzang, behalve tijdens de meer ingetogen diensten in de veertig dagen tijd en tijdens advent. Na kyrië en
gloria wordt in beurtspraak een bemoediging uitgesproken: “Onze hulp is in de Naam van de Heer, die
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hemel en aarde heeft geschapen, (eventueel gevolgd door: die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat
varen het werk dat zijn hand begon.)”
Na deze voorbereiding gaat men over tot de dienst van het woord die begint met het gebed van de zondag
of het gebed om de Heilige Geest, dan eventueel een kinderuitleg, gevolgd door de schriftlezingen en de
prediking. Bij bepaalde lezingen worden acclamaties gezongen, vaak Bijbelteksten op melodie en na de
evangelielezing een vaste lofzang. Waar dat niet gebruikelijk is worden de lezingen afgewisseld met
liederen.
Na de dienst van het Woord volgt de dienst der offerande: de voorbeden en de collecte. De voorbeden
hebben een ander karakter dan het gebed om de nood van de wereld, ze zijn minder vrijblijvend, want de
gemeente is zich na het horen van het Woord meer bewust van haar opdracht tot dienst aan de wereld. De
voorbede heeft daarom een element van bidden om kracht om deze taak te kunnen waar maken en is zelf
een dienst aan degenen voor wie men bidt. Vervolgens wordt de dienst afgesloten door de viering van het
Avondmaal en de zegen.
U herkent misschien dat onze diensten, hoewel enigszins afwijkend, geïnspireerd zijn op de laatste vorm. Ik
begin op de traditionele manier met votum en groet. Als eerste van alles spreken we het vertrouwen in Gods
hulp uit. Het drempelgebed vervang ik door een psalmgebed of een inleidende tekst die een brug is met
onze dagelijkse ervaringen en ons invoert in het thema van de dienst. Het gebed om de nood in de wereld
sluit hier bij aan. Verder kies ik vrijwel altijd voor een gebed om de Heilige Geest en niet voor een gebed van
de zondag. Ook vieren wij niet iedere zondag Avondmaal. Natuurlijk eindigen we de dienst met de zegen.
Als gezegende mensen mogen we de week weer tegemoet gaan.
Lia Wolters-Berghout.

UIT DE PASTORIE
Gezamenlijke dienst met Schotten en Waldenzen
Op zondag 13 november zal er een gezamenlijke dienst plaats vinden van de drie kerken die in het Auditoire
de Calvin kerken: de Schotten, de Waldenzen en wij. Het is een unieke gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Net als twee jaar geleden zal de dienst in meer talen gehouden worden. Hij begint om 11 uur, dus we
kunnen iets langer uitslapen. Laten we als Nederlanders goed vertegenwoordigd zijn!
Een indrukwekkend verhaal
Onlangs sprak ik iemand uit Noorwegen die me vertelde van een jonge vrouw die gewond geraakt was bij
de schietpartij op het eiland Utoja. Ze had vijf schotwonden opgelopen voordat haar vrienden erin geslaagd
waren haar weg te slepen en te verbergen. Zo heeft ze het drama overleefd. Nog steeds schrikt ze als iemand
haar op haar schouders tikt. We kunnen ons geen voorstelling van maken van de gruwelijke indrukken en
de herinnering aan de angst waarmee ze in haar leven verder moet. Toch wil ze zich daardoor niet laten
beheersen. Ze heeft elk van haar wonden een naam gegeven zoals vrede, hoop, verzoening etc. Ze wil tegen
alle gruwelen in blijven geloven in positieve waarden en werken aan een vreedzame samenleving. Daar
kunnen we een voorbeeld aan nemen.
Oecumenisch gebedsrooster
Verbonden met kerken over de hele wereld bidden we in de dienst van 9 oktober voor Bangladesh, Bhutan,
en Nepal. In de dienst van 23 oktober voor de eilanden in de Indische Oceaan: De Comoren, Madagaskar, de
Malediven, Mauritius en de Seychellen. Soms heeft een lid van onze gemeente een speciale band met een
land dat genoemd wordt in het rooster. Daarom bent u van harte uitgenodigd elementen voor de voorbeden
aan te dragen via wolters@live.fr of in het voorbedenboek dat voorin de kerk ligt.
Lia Wolters-Berghout
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Immigranten
U heeft ze misschien wel gezien, de affiches die oproepen om de massale immigratie te stoppen met laarzen
die de Zwitserse vlag onder de voet lopen. Er hing ook een dergelijk affiche vlakbij de kantoren van de
internationale organisaties. Verschillende mensen hebben me verteld dat het hen raakte iedere morgen
onderweg naar het werk geconfronteerd te worden met dit verschijnsel. Ze zijn hier voor hun werk en ze
vormen geen enkele bedreiging voor Zwitserland. Zo ervaren we ons ook als Nederlanders in Zwitserland.
Ik weet dat in ieder geval de Rooms Katholieke Kerk geprotesteerd heeft tegen de voorstelling van zaken op
het affiche. Het affiche aan de Route de Ferney is inmiddels verwijderd. Het is mij onbekend hoe het op
andere plaatsen is.
We zijn geneigd te denken dat de woorden niet tegen ons gericht zijn, maar daar vergissen we ons in. De
hoge prijzen van woningen, het moeilijk vinden van woonruimte etc. daar krijgen ook westerse immigranten
de schuld van. Voor het gemak wordt daarbij vergeten dat Zwitserland (en geen enkel land in Europa) niet
kan zonder de immigranten die bijdragen aan de economie en werk doen waar in het land zelf geen
werknemers voor te vinden zijn of dat noodzakelijkerwijs gedaan moet worden door mensen uit
verschillende landen. De consequenties van de strengere maatregelen die regeringen nemen op grond van
dergelijke politieke overwegingen worden bijvoorbeeld door verschillende internationale christelijke
organisaties ervaren. Ik heb het meegemaakt dat een bepaalde spreker of een vertegenwoordiging van
kerken niet of niet op tijd aanwezig kon zijn omdat een westerse overheid weigerde visa te verstrekken aan
de betreffende personen alleen maar op grond van het land van afkomst.
Wie meer feiten en getallen over de situatie in Zwitserland wil weten kan die vinden op de website van één
van de vakbonden die op dit moment een campagne voert om een ander beeld van immigranten te geven:
www.sans-nous-pas-de.ch
Lia Wolters-Berghout.

Woorden van wijsheid 3
Jezus heeft meerdere woorden van wijsheid
gesproken dan in de bergrede. Mattheüs noemt in
zijn evangelie nog een viertal. We beginnen met
de Uitzendingsrede. En toen het donker begon te
worden werden vele bezetenen bij Jezus gebracht.
Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en
allen die ziek waren genas hij. Toen Jezus de
mensenmassa om zich heen zag, gaf hij bevel naar
de overkant te varen. Jezus riep de storm tot
bedaren en verrichtte verschillende genezingen.
Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij
gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde
het goede nieuws over het koninkrijk en genas
iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de
mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met
hen, omdat ze er uigeput en hulpeloos uitzagen,
als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn
leerlingen: „De oogst is groot, maar er zijn weinig
arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of
hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te
halen“. Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij
zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit
te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te
genezen. De namen van de twaalf luiden: Simon
die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas,
Jacobus de zoon van Zebedeüs, en zijn broer

Johannes, Filippus, Bartolomeüs, Tomas, Matteüs
de tollenaar, Jacobus zoon van Alfeüs, Taddeüs,
Simon Kananeüs en Judas Iskariot. Jezus gaf de
uitgezondenen enkele instructies mee. Sla niet de
weg naar de heidenen in en zoek geen
Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de
verloren schapen van het volk van Israel. Ga op
weg en verkondig: „Het koninkrijk van de hemel
is nabij“. Genees zieken, wek doden op; maak
mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf
demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen,
om niet moeten jullie geven! In elke stad of dorp
waar je komt moet je uitzoeken wie het waard is
je te ontvangen. Blijf daar tot je weer verder gaat.
Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat.
Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat
waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan
die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet
willen ontvangen noch naar je woorden willen
luisteren,verlaat dan dat huis of die stad en schud
het stof van je voeten. Bedenk wel ik zend jullie
als schapen onder de wolven. Wees dus
scherpzinnig als een slang maar behoud de
onschuld van een duif. Jullie zullen door iedereen
worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie
stand houdt tot het einde zal worden gered. Denk
niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te
brengen maar het zwaard. Want ik kom een wig
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drijven tussen een man en zijn vader, tussen een
dochter en haar moeder en tussen een
schoondochter en haar schoonmoeder; de
vijanden van de mensen zijn hun eigen
huisgenoten! Wie zijn leven probeert te behouden
zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest
omwille van mij de zal het behouden. Wie jullie
ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt
ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een
profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als
een profeet beloond worden, en wie een
rechtvaardige
ontvangt
omdat
het
een
rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige
beloond worden. En wie een van deze geringe
mensen een beker koel water te drinken geeft
alleen omdat het een leerling van mij is, ik
verzeker jullie die zal zeker beloond worden.
Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf
leerlingen zijn opdrachten had gegeven trok Hij
weer verder. Die dag verliet Jezus het huis en
ging aan de oever van het meer zitten. Er kam een
grote mensenmassa om hem heen staan. Hij
vertelde de gelijkenis van het zaaien. De
leerlingen vroegen; ‘Waarom spreekt U in
gelijkenissen tot hen?’ Hij antwoordde: ‘Jullie
mogen de geheimen van het koninkrijk van de
hemel kennen, hun is dat niet gegeven. Want wie
heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig
zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste
ontnomen worden. Dit is de reden waarom ik in
gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende
blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In
hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling:
‘Jullie zullen goed luiseteren maar niets begrijpen,
en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht
heben. Want het hart van dit volk is afgestompt,
hun oren zijn doof en hun ogen houden zij
gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met
hun oren niets horen, met hun hart niets
begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer
komen en ik zou hen genezen’. Jezus hield hun
nog andere gelijkenissen voor. Daarop stuurde hij
de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen
kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de
gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’
Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait
is de Mensenzoon, de akker is de wereld, het
goede zaad dat zijn de kinderen van het
koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van
het kwaad, de vijand die het zaait is de duivel, de
oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en
de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid
bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand,
zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld:
de Mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen, en
ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten
val hebben gebracht en de wetten hebben

verkracht bijeen brengen en hen in de vuuroven
werpen;daar zullen ze jammeren en knarsetanten.
Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk
van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren
heeft goed luisteren! Het is met het koninkrijk van
de hemel als met een schat die verborgen lag in
een akker. Iemand vond hem en verborg hem
opnieuw, en in vreugde besloot hij alles te
verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook
is het met het koninkrijk van de hemel als met een
koopman die op zoek was naar mooie parels.
Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel
vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en
die te kopen. Het is met het koninkrijk van de
hemel ook als als met een sleepnet dat in een meer
werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis
werden gevangen. Toen het net vol was, trok men
het op de oever en ging men zitten om de goede
vis in kuipen te doen; de slechte vis werd
weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van
de wereld: de engelen zullen erop uittrekken en
de kwaadwilligen van de rechtvaardigen
scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven
werpen, waar ze zullen jammeren en
knarsetanden. ‘Hebben jullie dit alles begrepen?’
‘Ja’ antwoordden ze. Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere
schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van
de hemel is geworden op een huismeester die uit
zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen te
voorschijn haalt.’ Toen Jezus deze gelijkenissen
had uitgesproken, verliet hij de plaats.
Op een moment kwamen de leerlingen Jezus
vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het
koninkrijk van de hemel?’ Hij riep een kind bij
zich, zette het in hun midden neer en zei: ‘ Ik
verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als
een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel
zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en
wordt als een kind, die is het grootste in het
koninkrijk van de hemel. (Een mens moet niet
blijven als een kind; hij moet worden als een
kind). En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich
opneemt, neemt mij op. Wie een van de geringen
die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die
kan maar beter met een molensteen om zijn nek in
zee geworpen worden en in de diepte verdrinken.
Wee de wereld met haar valstrikken. Het is
onvermijdelijk dat er mensen ten val worden
gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet!
En als je hand of je voet je op de verkeerde weg
brengt, hak hem dan af en werp hem weg: je kunt
beter verminkt of kreupel het leven binnengaan
dan in het bezit van twee handen of voeten in het
eeuwigbrandend vuur geworpen worden. Brengt
je oog je op de verkeerde weg, ruk het uit en werp
het weg. Je kunt beter met één oog het leven
binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het
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vuur van de Gehenna geworpen worden. Waak
ervoor ook maar een van deze geringen te
verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de
hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van
mijn hemelse Vader. Wat denken jullie? Als
iemand honderd schapen bezit en een daarvan
dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in
de bergen achterlaten en op weg gaan om het
afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het
te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie,
over dat ene meer verheugen dan over de
negenennegentig andere de niet afgedwaald
waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel:
hij wil niet dat een van deze geringen verloren
gaat. Als een van je broeders of zusters tegen je
zondigt , moet je die daarover onder vier ogen
aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor
de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem
dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn
beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste
twee getuigen. Als ze naar hem niet luisteren, leg
het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook
naar de gemeente te luisteren, behandel hem dan
zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik
verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend
verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al
wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel
ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals als
twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets
vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de
hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar
twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben
ik in hun midden.
Tot slot spreekt Jezus nog over vergeving. Tot
slot houdt Jezus de rede over de laatste dingen.
Jezus had de tempel verlaten toen zijn leerlingen
zich tot hem wendden en zijn aandacht op de
tempelgebouwen vestigden. Hij zei tegen hen:
‘Hebben jullie alles goed gezien? Ik verzeker
jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven,
alles zal worden afgebroken!’ Op de Olijfberg
ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en
nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons,
wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk
teken kunnen we uw komst en voltooiing van
deze wereld herkennen?’ Jezus antwoordde hun;
.

‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er
zullen velen komen die mijn naam gebruiken en
zeggen: “Ik ben de messias”, en ze zullen veel
mensen misleiden. (Zoals Israël alles wat het van
godswege gehoord heeft in de vijf boeken van de
Thora bijeen heeft gebracht, zo heeft de evangelist
alles wat hij Jezus van godswege heeft horen
zeggen in vijf redes bijeengezet. Jezus zei: ‘Van
die dag en van dat uur heeft niemand weet, ook
de hemelse engelen niet en evenmin de Zoon.
Alleen de Vader weet het. Noach wist ook niet
wanneer de zondvloed kwam. Het zal bij de
komst van de Mensenzoon zijn als bij de
zondvloed.) De tussen haakjes gegeven teksten
zijn van Ds Nico ter Linden uit ‘Het Verhaal
Gaat’.
Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn,
van wie de een zal worden meegenomen en de
ander zal worden achtergelaten. Van twee
vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de
ene worden meegenomen en de andere worden
achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie
weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef
wel: als de heer des huizes had geweten in welk
deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij
wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben
laten inbreken. Daarom moet je klaarstaan, want
de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je
het niet verwacht. Wie is die betrouwbare en
verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld
over zijn huispersoneel om hun op tijd eten te
geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is
wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie¸ hij zal
hem aanstellen over alles wat hij bezit. Slecht is
echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer
blijft voorlopig nog weg, en die zijn
mededienaren begint te slaan en het met
dronkaards op een slempen zet. Dan zal de heer
van die dienaar komen op een dag waarop hij het
niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent,
en hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem
het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar
zal hij met hen jammeren en knarsetanden.
Geert van Mesdag.

Vervolg kindergebedjes bij hun Eerste Communie :
„Ik wens dat alle mensen aardig tegen elkaar zijn. En ik wil ook aardig tegen andere mensen zijn. God wilt U
mij daarbij helpen?“
„Alle dieren hebben eten, elke vogel drinkt van U ,wilt U ons ook niet vergeten, lieve God wij danken U.“
„Lieve God, ik ben blij dat ik goed leef, maar ik vind het jammer dat we niet allemaal zo leven, maar ik ben
blij dat mijn ouders mij altijd lief hebben voor altijd en mijn broer vindt mij als ik groot ben nog steeds
aardig. Amen“
„Lieve Jezus, mijn papa is al heel lang dood en soms ben ik een beetje verdrietig. Ik zie soms een foto van
hem in mijn hoofd en ik zou het fijn vinden als papa mij naar school had kunnen brengen. Ik wil graag dat
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mijn papa heel erg blij is dan word ik ook blij. Ik hoop dat U mijn papa dus een beetje daarbij kan helpen.
Amen“
De geloofsbelijdenis van deze 7 jarige kinderen luidt als volgt:
Ik wil geloven in een wereld
waar het fijn is om te wonen,
zonder ruzie,zonder verdriet.
Ik wil geloven in een wereld
waar iedereen vriend is met elkaar,
een wereld zoals God die heeft geschapen.
Hier willen wij aan meedoen.
Ik wil geloven, dat wij samen
die wereld kunnen bouwen.
Een groene wereld met bomen en bloemen,
vogels, vlinders, met de zon,
en met lieve mensen die doen zoals Jezus deed.
Hier willen wij aan meedoen.
Ik wil geloven, dat Gods Geest
ons zal helpen om goede mensen te worden.
Ik wil geloven dat het echt niet moeilijk is
om vriendelijk te zijn, om te helpen,
om geluk te brengen aan anderen.
Hier willen wij aan meedoen.
Amen
Frances Sandberg

Een berichtje over de financien
Per 31 augustus was de score van de ontvangen bijdragen Fr. 44300.-. Dat is Fr. 5000.- lager dan een jaar
geleden. In Augustus is de achterstand dus opgelopen. Wij sporen een ieder aan die zich nog niet bezig heeft
gehouden met zijn of haar bijdrage voor dit jaar om daar positieve aandacht aan te besteden. Wij hebben uw
bijdrage hard nodig. Wij sluiten in dit Kontakt een giro overschrijvingsbiljet bij waarvan we hopen dat u er
goed gebruik van zult maken.
De Kontakt abonnementen betalingen lopen redelijk gelijk op met een jaar geleden, tot op heden ontvangen
Fr. 2175.-. Ook de kollekte opbrengsten lopen parallel met de opbrengsten van vorig jaar.
Hartelijk dank voor uw meewerken en voor uw bijdragen.
De Financiele Commissie,
Herman Krul, Eef Vogelezang

DIACONALE COLLECTE OKTOBER – « FLYING MEDICAL SERVICE »
FMS is een non-profit organisatie gevestigd in Arusha, Tanzania, die sinds 1983 werkzaam is in het noorden
van Tanzania.
In deze regio wonen ruim één miljoen mensen waarvoor de reguliere gezonheidszorg moeilijk bereikbaar is.
Tanzania heeft geen geld om overal in het uitgestrekte land medische posten neer te zetten.
Volgens een van de medewerkers vult FMS als het ware de gaten in de medische zorg. Belangrijkste
doelstellingen zijn: moeder- en kindzorg en basale gezondheidszorg vooral voor Massai.
FMS geeft preventieve, curatieve en spoedeisende gezonheidszorg aan iedereen die deze zorg nodig heeft
ongeacht geloof, afkomst of financiele draagkracht.
Ook vervoer van patienten en medisch specialisten, het geven van voorlichting en andere ondersteuning
voor afgelegen ziekenhuizen behoren tot de vaste werkzaamheden.
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met twee vliegtuigjes, die hiervoor speciaal zijn uitgerust. Een van
deze piloten is de nederlandse Elisabeth Meeus (de ouders van Elisabeth woonden lang hier in Le Vaud ) de
andere piloot is Pat Patten, een priester!
-6-

In 2010 hebben 28.000 mensen gebruik gemaakt van FMS en zijn er 182 patienten per vliegtuig geevacueerd
naar een ziekenhuis. Dit betekent dus dat alle hulp wordt gegeven met deze twee vliegtuigjes. Samen vlogen
de twee piloten 1‘081 uren naar alle uithoeken van Tanzania en soms ook naar Kenia.
De kosten worden zo laag mogelijk gehouden om medische zorg betaalbaar te houden voor zoveel mogelijk
Tanzanianen en ook om onafhankelijk te blijven van externe hulp voor de lopende kosten.
Van tijd tot tijd is er behoefte aan financiele ondersteuning om de vliegtuigen in goede staat te houden. Voor
dit soort investeringen is de FMS afhankelijk van donaties. Wat kan men daar doen zonder deze vliegtuigen?
Dat zou betekenen dat een heleboel mensen geen elementaire ziekenzorg meer krijgen en dat kunnen we
toch niet laten gebeuren! Hiervoor wordt Uw bijdrage gevraagd! Wilt U meer weten dan kijk op :
flyingmedicalservice.org
Frances Sandberg
Opbrengst Diaconie:
Juni
Weeshuis Ghana
Juli
Contact Jeunes
Augustus
Moments of Joy
Frances Sandberg

fr.1211,75
fr. 498,40
fr. 442,00
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Schaakspel
za. 1

Rechters 21:15-25

ma. 17

zo. 2
ma. 3
di. 4
wo. 5

Psalm 92
Matteüs 21:23-32
Matteüs 21:33-44
Matteüs 21:45-22:14

do. 6

Jesaja 24:1-13

Geniet van deze
rustdag
Bevoegd gezag
Wie krijgt de erfenis?
Uitnodigingen
Streng maar
rechtvaardig

vr. 7

Jesaja 24:14-23

za. 8
zo. 9

za. 22

Johannes 7:1-13
Johannes 7:14-24
Johannes 7:25-36
Johannes 7:37-53
Deuteronomium
33:1-11

Afrekening

zo. 23

Deuteronomium
33:12-21

Jesaja 25:1-12

Eindelijk helder zicht
op de werkelijkheid

ma. 24

Psalm 130

Psalm uit de diepte

di. 25

ma. 10 Matteüs 22:15-22

Belastingregel

wo. 26

di. 11

Levensantwoord

do. 27

Voorschriftgeleerden

vr. 28

Geef het door
Een gewaarschuwd
volk telt voor twee

za. 29

Matteüs 22:23-40

wo. 12 Matteüs 22:41-23:12
Deuteronomium
do.13 31:9-18
Deuteronomium
vr. 14 31:19-29
Deuteronomium
za. 15 31:30-32:18
Deuteronomium
zo. 16 32:19-35

di. 18
wo. 19
do. 20
vr. 21

Deuteronomium
32:36-52

Deuteronomium
33:22-29
Deuteronomium
34:1-12
1 Tessalonicenzen
1:1-10
1 Tessalonicenzen
2:1-12
1 Tessalonicenzen
2:13-20
1 Tessalonicenzen
3:1-13
Maleachi 1:1-5

zo. 30

Neem het ter harte!
PR-strategie
Wijsheid van boven
Tijd en plaats
Wie is Jezus?
Zegen voor Ruben,
Juda, Levi
Zegen voor Benjamin,
Jozef, Zebulon,
Issachar, Gad
Zegen voor Dan,
Naftali, Aser
Waar is Simeon?
Land in zicht
Missionaire gemeente
Vruchtbaar bezoek
Ondanks tegenwerking
...
... toch volgehouden
Ware Jakob

Maleachi 1:6-14
Afscheidslied

ma. 31

Tijd voor hervorming

Gekrenkte liefde
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