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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Deze dienst is ook digitaal te volgen.
In deze dienst zal ds. Otto Grevink niet
voorgaan. De bedrijfsarts heeft hem enige tijd
rust voorgeschreven. Zijn kaakontsteking
werkt heel belemmerend en zijn schoonvader,
Eddy Sack, is na een langdurige ziekte in de
nacht van 30 september op 1 oktober
overleden in de leeftijd van 72 jaar.
Gelukkig was ds. B. de Graaf bereid ds.
Grevink te vervangen.
Naast de medewerkers zijn maximaal 75
gemeenteleden aanwezig.
Bij binnenkomst graag afstand houden, het
mondkapje hoeft u niet meer te dragen. In de
kerk één of twee stoelen vrijhouden tussen de
families, de keus is aan u. Als proef registreren
we niet.
De liederen voor de preek worden gezongen
door de voorzangers, na de preek zingen we
samen.
Voorganger: ds. B. de Graaf, Waalwijk
Organist: Henk Hoogendoorn
Lector: Paulien Schouten
Voorzangers: Piet en Francijn van Eersel, Roos
van der Galiën en Rien Visser
Instrumentalisten: Elsbeth Bonefaas-Hommel,
dwarsfluit, en Karel Blok, trombone.

naar mij omziet!?” De vader van haar zoon is
Abraham en ze moet hem van Hogerhand
Ismaël [=God hoort] noemen! En de kleinzoon
van Abraham – zoon van Isaäk [=men lacht] –
heet Israël [=strijder met God].
Ismaëlieten/Arabieren en Israëlieten/Israëli’s
…! Het is vandaag ook ‘Israëlzondag’! Aan het
eind van de dienst zingen we een loflied:
“Christenen, looft HEM met Abrahams
kinderen samen!”. Verhalen in de Bijbel zijn
vaak als een diamant, met velerlei
kleurschakeringen. Het hangt er maar vanaf
van welke kan je die belicht.
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Gebed in stilte.
Introïtuspsalm: psalm 124: 1 en 4 [Laat Israël nu
zeggen blij van geest…]
Bemoediging:
Vg. Onze hulp is in de naam van HEER,
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft,.
Vg Die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en nooit loslaat de werken van Zijn
handen.
Groet:
Vg. Genade zij u en vrede van GOD onze
Vader, van Jezus Christus de Heer,
en van de Heilige Geest.
Allen. Amen

Liturgie
Bijzonderheden: Herfsttijd. Israëlzondag.
Ter inleiding: Hagar, een Egyptische slavin,
bijvrouw en draagmoeder, ontmoeten we in
Drempelgebed
het boek van ‘het begin’ oftewel van de
Lied: 364: 4 en 6 [In stil ontzag zijn wij voor U
‘wording/genesis’. Zij heeft als eerste vrouw in
getreden…]
de Bijbel een ontmoeting met de ‘Engel des
Kyriegebed
HEREN’. De bron waarbij dat plaats vindt
Als ‘Gloria’ Muzikaal intermezzo: G.F. Händel:
krijgt de naam Lachai-Roï= de LEVENDE Die
Sonate in a HWV 374 Allegro
mij ziet! En Hagar’s uitroep is dan ook
treffend: ”Heb ik ook omgezien naar HEM, Die
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UITLEG EN VERKONDIGING VAN DE
SCHRIFTEN
Gebed bij de opening van de Schriften
Kinderen naar de nevendienst.
Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar
1.

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het
licht.
Dat vertelt ons iets van God. Op hem zijn wij
gericht

2. Wij geven Gods verhalen door. En wie zich
openstelt ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld
3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft
zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar
het is voor allemaal

Lezing uit de Schriften van Israël: Genesis 16
door lector
Muzikaal intermezzo: G.F. Händel: Sonate in a
HWV 374 Adagio
Lezing uit de Schriften van de christelijke
gemeente: Romeinen 11: 25-29
Lied: 770: 1 en 4
Uitleg en verkondiging: “Hagar: een
vrouwenleven als een veelkleurige diamant.”
Lied: : psalm 105: 2, 3 en 4
GEBED EN GAVE
Dankzegging, voorbeden, persoonlijk gebed in
stilte, en Onze Vader
[voorbeden worden afgesloten met “HEER, onze
GOD, wij bidden U verhoor ons”]
Muzikaal intermezzo: G.F. Händel: Sonate in a
HWV 374 Adagio
Slotlied: 868: 2 en 5
Zending en zegen
Gezongen ‘amen’
Orgelspel
Collecten
1.
Kerk en Israël
2.
Kerk
ISRAELZONDAG. Kerk en Israël verbonden
door gesprek en ontmoeting.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het
volk Israël deel van de eigen identiteit.
Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels
van het christelijke geloof, trekken we lessen
uit de jood-christelijke traditie en bestrijden
we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie
tussen Israël en de kerk zijn gesprek en
ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als
naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft
hier vorm aan door onder andere te investeren
in de relatie met de Joodse gemeenschap,
bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.
Zoals: samen optrekken voor vluchtelingen.
Er verblijven zo'n 30.000 asielzoekers in Israël,
voornamelijk uit Afrika. Na een barre tocht
met veel ontberingen hebben ze het land via
de Sinaï-woestijn bereikt. Ze leven onder
slechte omstandigheden en hebben weinig
kans op een veilige toekomst. Assaf is een
Israëlische organisatie die deze vluchtelingen
helpt. Ze geeft hun medische hulp, praktische
begeleiding en psychosociale steun. De
organisatie wordt gesteund door de
Protestantse Kerk en het Centraal Joods
overleg.
Uw gave voor dit doel kunt u overmaken op
het ibannummer van onze kerk:
NL67RABO0373734611 met vermelding van:
Israëlzondag. De gaven via de digitale
betaallink en de collecteschaal worden
evenredig gedeeld tussen deze collecte en de
collecte voor onze kerk.
Berichten voor de gemeente
Op zondag 26 september gingen de bloemen
als groet van de gemeente naar mw. Ria van
Pelt-Varossieau.
Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (0416 273413) 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.
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De diensten in de komende weken
In de vergadering van de kerkenraad op 20
september hebben we overlegd hoe we de
kerkdiensten inrichten nu de overheid vanaf
25 september een aantal beperkingen wil
loslaten en de landelijke kerk ons oproept om
onze eigen keuzes te maken.
Rekening houdend met het aantal
besmettingen en het aantal
ziekenhuisopnamen op dit moment is het
risiconiveau ‘zorgelijk’ en niet meer ‘ernstig’.

Omdat de ontwikkelingen voorlopig de goede
kant lijken op te gaan willen we voorzichtig
versoepelen.
Welke veranderingen er zijn voor de
kerkdienst is verwerkt in de tekst aan het
begin van deze zondagsbrief.
Zodra het risiconiveau weer verandert melden
we dat in de zondagsbrief.
Laten we hopen en bidden voor iedereen die
met nieuwe besmettingen te maken krijgen,
om beterschap voor de zieken, en om Zijn
nabijheid in deze onrustige tijd.
Henk Hoogendoorn

Deze afbeelding
van Marcus van
Loopik is gemaakt
bij Hooglied 1,8:
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