Protestantse Gemeente Twello

Van kracht tot kracht gaan zij voort…
(Psalm 84: 8 – Naarder Vertaling)

In deze dienst nemen wij afscheid van Rehoboth
als kerkgebouw van onze gemeente
13 december 2009

Vandaag, 13 december, komt er na 102 jaren een einde aan het
"kerken" in gebouw Rehoboth aan de Rijksstraatweg
in Teuge. Voor wie daar regelmatig en graag naar toe gingen
zal dat een weemoedige gewaarwording zijn. Een kerkgebouw
is immers niet zomaar een gebouw, het is een geloofshuis, waar
je je geloof hebt kunnen beleven in Woord en sacrament, in
tijden van rouw en dagen van vreugde, waar je kinderen
gedoopt werden, enz. Zo’n huis laat je niet zomaar achter je.
In psalm 84 roept de dichter het beeld op van een huis waar de
mus en de zwaluw een plek vinden. Die herinnering houdt de
dichter gaande, zelfs in een dal van dorheid. Maar uiteindelijk
gaat het niet alleen om het huis, maar om het toevlucht zoeken
bij de Eeuwige. Om dan te mogen ontdekken dat God een zon
en een schild wil zijn voor mensen. Moge die ontdekking er aan
bijdragen om onbevangen op weg te kunnen gaan naar een
ander geloofshuis.
Tot 11 oktober 2009 was er één Hervormde Gemeente TwelloTeuge. Deze kerkelijke band willen wij koesteren na de sluiting
van het kerkgebouw Rehoboth (en na de vorming van de
Protestantse Gemeente). De gemeenteleden uit Twello hopen
de gemeenteleden uit Teuge dan ook na deze zondag te
ontmoeten bij de zondagse eredienst in de Dorpskerk in
Twello.

Aan deze dienst werken mee:
Voorgangers: ds. Lidy van Prooyen Schuurman
ds. Menno Valk
Ouderling:
Yvonne Lengkeek
Diaken:
Martin Snellink
Organist:
Martinus Ooms

Welkom en mededelingen
Zingen:

Gez. 125: 1 en 3

3. O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Wees blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
Stille voorbereiding
Bemoediging en groet
Aansteken 3 adventskaarsen

Zingen:

Gez. 124: 1, 2 en 3

1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
2. De duistenis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.
Drempelgebed

Zingen:

Wij zoeken hier uw aangezicht, TT 9: 1, 7 en 9

7. Doorbreek de ban van ons gemis
met licht dat niet te doven is:
Kyrie eleison!
9. Verschijn ons als de dageraad,
Gij, Zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
Psalmlezing:
Lezing:
Zingen:

Ps. 84
1-3
vs. 2

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
Lezing:

6-7

Zingen:

vs. 4

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israel,
die alles leidt naar uw bestel.
Lezing:
Zingen:

10-11
vs. 6

Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
Lezing:

Fil. 4: 4-9

Zingen:

Gez. 125: 4

4. O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Overdenking I:

Gelukkig wie wonen in uw huis

Zingen:

De vreugde…, TT 1: 2 en 7

7. Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Overdenking II:

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken

Zingen:

Gez. 326: 1

1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
Overdenking III:

Gelukkig de mens die op u vertrouwt

Zingen:

Ps. 68: 7

7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
Inzameling van gaven

Gebeden
Slotlied:

Gez. 456: 1 en 2

1. Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2. Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
Zending en zegen
Zingen:

Gez. 456: 3

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot napraten
tijdens een kop koffie of thee.

Teuge was oorspronkelijk geen afzonderlijk kerspeldorp; het was al
eeuwen kerkelijk ingedeeld bij Twello. Wel werd er zondagschool
gehouden op de inmiddels verdwenen boerderij “’t hoge vonder”.
Ook had Teuge een eigen C.J.V. (Christelijke Jongemannen
Vereniging) die vergaderde in een broeikas. Financieel gesteund
door barones Bentinck kon de C.J.V. in 1907 gebouw Rehoboth laten
bouwen (door F.G. Haverkamp). Aanvankelijk was het vooral een
verenigingsgebouw en zondagschool, waar zo nu en dan ook
kerkdiensten werden gehouden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
veranderde dat toen ds. Steenbeek begon met een wekelijkse
dienst.
Rehoboth, Rijksstraatweg 219, Teuge, is opgenomen in de lijst Rijksmonumenten Gemeente Voorst “omdat het een gebouw van sobere
doch evenwichtige architectuur is. Van algemeen belang wegens
schoonheid en historie.”
De naam Rehoboth is ontleend is aan een tekst uit Genesis 26:22.
Het betekent “ruimte”. De Here gaf Isaak namelijk ruimte, een
plaats om te leven en een toekomst op te bouwen.
Genesis 26: 18-22:
"De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren
gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden
dichtgegooid, groef Isaak weer open en hij gaf ze dezelfde namen als
zijn vader ze had gegeven. Ook Isaaks knechten gingen in het dal
aan het graven en zij troffen er een bron met helder water aan.
Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaaks herders. "Dat
water is van ons" zeiden ze. Omdat hij daarover onenigheid met hen
had gekregen, noemde hij die bron Esek. Toen groeven ze een
andere put en ook daarover kregen ze ruzie; hij noemde hem
daarom Sitna. Daarna trok hij verder en weer groef hij een put.
Hierover ontstond geen onenigheid. Hij noemde hem Rehoboth,
want, zei hij: nu heeft de Here ons ruimte gegeven in dit land en
kunnen wij ons uitbreiden."

