Protestantse gemeente te Haaksbergen‐Buurse

Thema: Sleutels om de bijbel te begrijpen

Een experimentele dienst
Zondag 20 augustus 2017

Voorganger: ds. H.J. Elzenga
Met medewerking van: ds. A. Bekkenkamp
Organist: R. Schlebaum
Ouderling van dienst: A. Hilberink
Diaken: R. van Oosterom
Lector: M. Burggraaff

____________________________________________________________
‐ Ontmoeting en orgelspel
‐ De kaarsen worden in stilte aangestoken aan de Paaskaars
‐ Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
‐ Intredelied 287:1,2,5
‐ Bemoediging en groet
‐ Gebed van verootmoediging en ontferming
‐ Lied 836:1,2,4
‐ Toelichting bij het thema
‐ Gebed om Gods aanwezigheid
‐ Eventueel moment voor de kinderen

‐ Vraag aan de gemeente:
Welke bijbelverhalen ervaart u als ongemakkelijk?
Welke zou u het liefst willen overslaan?
‐ Inleiding
‐ Gesprek met ds. Bekkenkamp over het belang van een goede
bijbelvertaling
‐ Lied van de weg (tekst: Jan van Opbergen, melodie van Psalm 72)
Wij gaan de weg van oude woorden,
van overlevering,
die wij van onze ouders hoorden,
in eigen luisterkring.
Verhalen uit geloof geboren,
om onze weg te gaan,
van tekens die ons veel beloven,
als wij ze nieuw verstaan.
Wij zijn een schakel van de keten,
verbintenis van hoop;
mensen op zoek naar beter weten,
oprechte levensloop.
Er is geen God aan gene zijde,
die zegt: ‘zo ga je goed’.
Wel één die roept door alle tijden:
‘zoek verder, het komt goed!’
‐ Omgang met moeilijke teksten: twee voorbeelden
‐ Nog een belangrijke sleutel tot bijbellezen is:
Ga in gesprek met de tekst.

We oefenen dit met het lezen van de bijbellezing die voor
vandaag op het gemeenschappelijk rooster staat:
Matteüs 15:21‐28
‐ Samenvatting:
Belangrijke sleutels:
*De inspiratie van de Heilige Geest
*Goede bijbelvertaling
*Aard van de bijbel
*Ga in gesprek met de tekst
*Maak er geen haastklus van
‐ Muzikaal intermezzo
‐ Lied 315:1,2,3
‐ Dank, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader
‐ 1e collecte voor stichting Exodus: re‐integratie ex‐gevangenen; 2e
collecte voor de eredienst
‐ Slotlied 362
‐ Zegen, die wij beantwoorden met het zingen van lied 415:3

*******************************************
Uitspraak van de evangeliste Corry ten Boom: “Maak je geen zorgen over
wat je niet begrijpt van de bijbel. Maak je zorgen over wat je wèl begrijpt,
maar niet in praktijk brengt”.
**********************************************
‐ Zondag 27 augustus gaat om 10.00 voor: ds. N.J. Pronk
‐ Data van de gesprekskring ‘Ongemakkelijke bijbelteksten’: 5 oktober, 2
november, 7 december 10.00‐11.30 (graag opgave vooraf)

