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SAMEN JONG – Kernwaarde 2: Jezus’ 
boodschap serieus nemen 
 
Voor de nieuwsbrief: 
Hoe worden we weer een kerk met alle 
generaties? Dit is mijn vertaling van heel veel 
opmerkingen en vragen die ik hoor in de 
gesprekken die we hebben over de toekomst 
van onze gemeente, in de regiegroep en de 
druk bezochte huiskamerbijeenkomsten.  
Hoe worden we weer een kerk met alle 
generaties? Het boek Samen Jong helpt ons 
daarbij met het noemen van 6 kernwaarden 
van een gemeente met alle generaties. 
Kernwaarden door jongeren zelf  aangedragen 
in onderzoek. Ik vertel daarover in deze video: 
https://youtu.be/34PYg-vSOGQ. 
Voor de zomervakantie stond de eerste 
kernwaarde centraal: prioriteit geven aan 
jonge generaties. Jezus zet dan een kind in het 
midden en zegt: word als een kind. Dat 
betekent ook de jonge generaties in het 
midden zetten en als gemeente samen 
‘worden als een kind’. De eerste preek is hier 
na te kijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=MttFwGt
ZHe4 en na te lezen in Kontakt. 
Zondag staat de tweede kernwaarde centraal: 
Jezus’ boodschap serieus nemen. Jonge 
mensen voelen zich niet zozeer aangetrokken 
door dogma’s en overtuigingen of het los 
ermee omgaan. Het gaat in eerste instantie om 
een gemeenschap van mensen waarin 
zichtbaar is dat het evangelie van Jezus niet 
een ‘smal’ verhaal is, maar ons hele bestaan 
raakt. Een boodschap die ons en ons leven 
blijvend raakt en vormt. Dat is waar jonge 
mensen zich toe aangetrokken voelen: mensen 
en een gemeenschap die oprecht met vallen en 

opstaan het evangelie van Jezus Christus in al 
zijn volheid léven, in woord en daad. 
Wat is de plek van Jezus in jouw geloof? En 
welke plek heeft geloof in jouw leven? Is het 
een set waarden en normen, een 
levenshouding, of is het ook een relatie? Daar 
gaan we met elkaar over nadenken, en ook 
napraten. Na de dienst kunnen we koffie, thee 
en limonade drinken en met elkaar over een 
aantal vragen nadenken. Op weg naar een 
gemeente met alle generaties. 

ds. Otto Grevink 
 
Voorganger:  ds. Otto Grevink 
Organist:  Cedrik Kerkdijk 
Ouderling:  Henk Hoogendoorn 
Diaken:  Jenny Verhagen en Robert  
     Nederveen 
Lector:   Riny  Visser. 
Voorbeden: Henk Hoogendoorn 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
Samenzang: ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’ 
(psalm 139b) (video): 
https://www.youtube.com/watch?v=l3280o6Sc
S4 
 
Stil gebed, bemoediging en groet: 
Onze hulp verwachten wij van God 
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
(allen) en het werk van zijn handen nooit 
loslaat. 
Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede, 
van God onze Vader, van Jezus Christus onze 
Heer, 
door de heilige Geest, die ons aanvuurt in 
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geloof, hoop en liefde. 
(allen) Amen 
Klein Gloria: ‘Ere zij de Vader en de Zoon’ 
(lied 195) 
 
Inleiding op de dienst 
Gebed om ontferming (Kyrië) 
 
Loflied (Gloria): Samen in de naam van Jezus’ 
(video): 
https://www.youtube.com/watch?v=ChKQ9da
eX3Q 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Bennie 
 
Kinderlied:  

 
 
Lezing:  
Marcus 3: 13,14 
13Hij (Jezus) ging de berg op en riep al 
degenen bij zich op wie Hij zijn keuze had 
laten vallen, en ze kwamen naar Hem toe. 
14Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze 
moesten Hem vergezellen, en Hij wilde hen 
uitzenden om het goede nieuws te 
verkondigen. 
Johannes 5: 19,20 
Jezus zei: 19‘Werkelijk, Ik verzeker u, de Zoon 
kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen 
doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de 
Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde 
manier. 20De Vader heeft de Zoon immers lief 
en laat Hem alles zien wat Hij doet. Hij zal 
Hem nog grotere dingen laten zien, u zult 
verbaasd staan! 
Johannes 15: 4, 14-17 
En Jezus zei: 4’Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. 
Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit 
zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie 
geen vrucht dragen als jullie niet in Mij 
blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de 

ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, 
zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar 
zonder Mij kun je niets doen. […] 14Jullie zijn 
mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. 15Ik 
noem jullie geen slaven meer, want een slaaf 
weet niet wat zijn meester doet; vrienden 
noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de 
Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt 
heb. 16Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar 
Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op 
weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende 
vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je 
Hem in mijn naam vraagt. 17Dit draag Ik jullie 
op: heb elkaar lief. 
Samenzang: ‘De wereld is van Hem vervuld’ 
(lied 825: 1,3,4) 
 
Overweging 
Samenzang: ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’ (lied 
377: 1,2,5,6) 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
Nodiging 
 
De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op 
Hem vertrouwen en Hem liefhebben. Christus 
nodigt ons om dankbaar en gelovig met de 
lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen en 
brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. 
 
Gaven 
 
We bereiden de tafel met de gaven van brood 
en wijn, en met onze gaven, bestemd voor de 
doelen van onze collecten. 
 
Kinderen komen terug tijdens de collecten 
 
Dankgebed, voorbeden (samen met Henk 
Hoogendoorn) stil gebed, steeds afgesloten 
met gezongen: 

 
 
Lied: ‘De tafel van samen’ (lied 385: 1,2) 
 
Tafelgebed “Omdat Gij liefde zijt” 
(dienstboek, p. 226) 
 
U komt onze dank toe, Heer onze God, omdat 
Gij Liefde zijt: 
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een God die ons geen lot oplegt, maar onze 
lotgevallen deelt, 
die ons falen vergeeft en onze fouten draagt, 
die zich ons lijden aantrekt en zich verheugt 
in onze vreugden. 
Zo hebt Gij U bewezen en zo vertrouwen wij 
op U, 
ook als uw aangezicht verborgen is, uw stem 
niet wordt gehoord 
en uw arm te kort schijnt om ons te helpen. 
U komt onze dank toe, Heer onze God, om 
Jezus uw Zoon: 
Hij is het Woord dat ons uw liefde verklaart, 
Hij is in levenden lijve uw ontferming, 
vergeving, genezing, 
Hij geeft ons een teken van wat liefde mag 
heten. 
 
Lied: ‘De tafel van samen’ (lied 385: 3,4) 
 
Want Hij heeft in de nacht van de overlevering 
het brood genomen, het gebroken, en gezegd: 
“Dit is mijn lichaam voor u”. 
Zo heeft Hij ook de beker genomen en gezegd: 
“dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet 
dit om Mij te gedenken”. 
 
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o 
God, met dit brood en deze beker 
en wij bidden U: gedenk Hem die zich voor 
ons heeft opgeofferd 
en aanvaard het teken van onze toewijding. 
Laat zijn Geest ons bezielen, de Geest van uw 
liefde, dat wij elkaar nabij zijn en staande 
houden als een levend bewijs dat liefde 
bestaan kan, dat hoop doet leven en dat geloof 
niet uitgestorven is. 
 
Onze Vader – samen in de kerk en thuis 
 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
Het lichaam van Christus, brood uit de hemel. 
Het bloed van Christus, wijn van het 
koninkrijk. 
 
Tijdens de rondgang: orgelspel 
 
Dankgebed 
 
Heer, onze God, met open handen zijn wij hier 
gekomen 
en Gij hebt ons verzadigd met brood uit de 
hemel. 
Leer ons met anderen te delen  wat wij in 
overvloed van U ontvangen hebben. 
Door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Slotlied: ‘Ga nu heen in vrede’ (video): 
https://www.youtube.com/watch?v=FcTBdqFk
hrA 
 
Beantwoord met gezongen ‘Ja, amen ja, 
halleluja’. 
 

NA  AFLOOP  IS  ER  KOFFIE – 
THEE  OF  LIMONADE 
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Collecten  
1- Diaconie HA  
2- Kerk 
 
Berichten voor de gemeente 

 
Op 28 augustus gingen de bloemen als groet 
naar fam. Hommel. 
  
Jan Rozenbrand revalideert in Eikendonk, 
Waalwijk 
Mw. van der Spek mocht naar huis. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of 
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of 
behoefte aan contact kunt u dat aan mij 
doorgeven. Graag met uw telefoonnummer 
voor het geval we dat niet kennen. Dan kan 
het worden doorgegeven aan uw 
contactpersoon. 

Henk Hoogendoorn 
 

STARTZONDAG 
  

Hallo allemaal, 
 Zoals jullie hebben kunnen lezen in kontakt 
hebben we na de startdienst nog een gezellig 
samenzijn, te beginnen met koffie, en daarna 
een lunch. 
Om gericht te kunnen inkopen willen we 
graag weten hoeveel personen er blijven eten. 
U mag dit doorgeven graag vóór maandag 12 
september. 
Het kan telefonisch of per mail doorgegeven 
worden aan; 
  
Willie Verhoef 06-23086248 
e.mail; willieverhoefwitte@gmail.com of 
Dieter Verbeek 0416-276620 
e.mail; pl.verbeek@ziggo.nl 
  
 Hopelijk tot 18 september. 
  
Met vriendelijke groet, 
Marjanne Dekkers 
Namens de commissie eredienst 
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