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Startzondag
Kernwaarde 5: Een warme gemeenschap
vormen
Voor de startzondag heb ik de 5e kernwaarde
van Samen Jong naar voren gehaald: een
warme gemeenschap vormen. De 1e
kernwaarde was ‘Prioriteit geven aan jonge
generaties’ en de 2e ‘Jezus’ boodschap serieus
nemen’.
Het thema van de landelijke startzondag is
‘Aan Tafel!’. En dus is er de mogelijkheid om
met elkaar te lunchen. Maar ook om met
elkaar na te denken over wat het betekent om
een warme gemeenschap te vormen. Dat is
een belangrijke kernwaarde om kerk te zijn
met alle generaties, en het is ook iets waar
gemeenteleden veel waarde aan hechten,
hoorde ik. In elke huiskamerbijeenkomst
hebben we gesproken over de grote waarde
van omzien naar elkaar. Daar wordt veel aan
gedaan. Tegelijkertijd is het goed om eens met
elkaar te onderzoeken waarom dat zo
belangrijk is. Kort en goed: omdat iedereen
erbij hoort. Dat vraagt iets van ons, maar ook
van Jezus zelf. Daar gaan we over horen en
nadenken tijdens de feestelijke
startzondagdienst. In deze startzondag wisselt
uw voorganger voortdurend tussen kansel en
dirigentenbok. Koor en combo Laudate
Dominum zingen en spelen voor en met ons.
Op zaterdag zullen zij hun 80-jarig bestaan
hebben gevierd, dus de sfeer zal er goed
inzitten.
Voorganger: ds. Otto Grevink
Ouderling: Brenda Kerkdijk
Diaken: Kees van Eersel,
Organist : Cedrik Kerkdijk

Lector: Marjanne Dekkers
Met medewerking van koor en combo Laudate
Dominum o.l.v. Otto Grevink
Vooraf (10 minuten):
Koor: ‘Santo’
Samenzang: ‘De vreugde voert ons naar dit
huis’ (lied 280: 1,2,3,6,7) (begeleid door
combo)
Welkom en mededelingen
Samenzang: ‘Zomaar een dak boven wat
hoofden’ (lied 276: 1,2,3) (begeleid door
combo)
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
geloof, hoop en liefde.
(allen) Amen
Klein Gloria: ‘Ere zij de Vader en de Zoon’ (lied
195)
Gebed
Koor: ‘You Raise Me Up’
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Bennie
Kinderlied:
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Samenzang met koor: ‘Voor ieder van ons een
plaats aan de tafel’ (lied 388: 1,2,3)
Lezing:
Johannes 13: 34,35
Jezus zegt: 34 ‘Ik geef jullie een nieuwe gebod:
heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo
moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie
liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie
mijn leerlingen zijn.’
Kolossenzen 1: 15-20
15 Beeld van God, de onzichtbare, is Hij,
eerstgeborene van heel de schepping:
16 in Hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door Hem en voor Hem geschapen.
17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in
Hem.
18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is Hij,
eerstgeborene uit de dood,
om in alles de eerste te zijn:
19 in Hem heeft heel de volheid willen wonen
20 en door Hem en voor Hem alles met zich
willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het
kruis.
Samenzang met koor: ‘Voor ieder van ons een
plaats aan de tafel’ (lied 388: 4,5)
Overweging
Koor: ‘Meesterwerk’
Hoe breed, hoe lang, hoe hoog, hoe diep?
Hoe breed, hoe lang, hoe hoog, hoe diep?
Hoe breed, hoe lang, hoe hoog, hoe diep?
Hoe breed, hoe lang, hoe hoog, hoe diep?
Laten wij zingen een veelkleurig lied,

een lied van zijn grootheid en macht.
Zing in aanbidding, in één melodie,
ook in de duisterste nacht.
Als een meesterwerk heeft God Zijn kerk
opgebouwd,
als een schitterend mozaïek,
valt het licht door de scherven, het lood en het
hout:
Hij maakt ons één.
Als we bij Hem zijn, dan komen we thuis.
Daar mag je zijn wie je bent.
God spreidt zijn armen zo liefdevol uit.
Hij heeft je altijd gekend.
Als een meesterwerk heeft God Zijn kerk
opgebouwd,
als een schitterend mozaïek,
valt het licht door de scherven, het lood en het
hout:
Hij maakt ons één.
Maak ons bereid om met daad en met woord
Uw handen en voeten te zijn.
Dicht aan Uw hart geven wij liefde door
aan mensen om ons heen.
Als een meesterwerk heeft God Zijn kerk
opgebouwd,
als een schitterend mozaïek,
valt het licht door de scherven, het lood en het
hout:
Hij maakt ons één.
Ik weet
hoe breed, hoe lang, hoe hoog, hoe diep (3x)
de liefde van Christus is!
Hoe breed, hoe lang, hoe hoog, hoe diep (3x)
de liefde van Christus is!
Als een meesterwerk heeft God Zijn kerk
opgebouwd,
als een schitterend mozaïek,
valt het licht door de scherven, het lood en het
hout:
Hij maakt ons één, Hij maakt ons één.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, steeds
afgesloten samen met het koor (na: ‘zo bidden
wij u allen tezamen’):
Voorbedelied
Heer, doe meer dan wij kunnen bidden.
Heer, doe meer dan wij kunnen denken.
Laat uw kracht zien.
Laat uw liefde merken.
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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.
Collecten en muziek door koor: ‘Hymn for
freedom’
12-

Eigen jeugd/ Landelijk
Kerk

Slotlied: ‘Zolang wij ademhalen’ (lied 657:
1,2,3,4) begeleid door combo

Overlijden
Op donderdag 15 september overleed mw. C.
van Gijzel-Rosenbrand. Zij verbleef in de
gesloten afdeling van Elzenhoven en werd 91
jaar.
De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden
volgende week dinsdag 20 september om 14.00
uur in de aula van de Alg. Begraafplaats aan de
Heistraat. In de dienst van zondag 25
september zullen wij haar in de zondagsdienst
herdenken.
Kerkenraad
Op maandag 19 september vergadert de
kerkenraad om 20.00 uur.
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

Wegzending en zegen (gezongen Amen)
Koor: Halleluja Amen!

Berichten voor de gemeente
Op 11 september gingen de bloemen als groet
naar mw. A.J. Wittebol-van Peer.
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