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Beste gemeenteleden, 
  
Het RIVM heeft aangegeven dat de 
‘coronameter’ verschoven is van Fase 1 naar 
fase 2. 
Dit betekent dat de impact op de samenleving 
en de druk op de zorg is verhoogd. 
Om besmettingen tijdens de kerkdiensten te 
voorkomen vragen we de basisregels te volgen: 

• Was zo veel mogelijk uw handen 
• Hoest en nies in uw elleboog 
• Bij klachten; doe een zelftest en/ of blijf 

thuis 
Bij de ingang staan de pompjes om uw handen 
te desinfecteren. 
Hou afstand en laat een stoel vrij als dat 
gewenst is, geef dit aan, zo zien we om naar 
elkaar. 
  
Dank namens de kerkenraad. 
 
Voorganger:  Ds. B. van der Linden, Waalwijk 
Organist:  Henk Hoogendoorn 
Lector: Francijn v. Eersel 
 
Dienst dankdag voor gewas en arbeid 
 
Het is weer gelukt: de oogsten zijn binnen, er 
is eten genoeg en zoveel meer. Meer dan 
voldoende aanleiding om de Schepper te 
danken. Dat gaan we dan ook in de 
dankdagdienst doen. Natuurlijk is er ook meer 
dan genoeg om ons zorgen over te maken. 
Hoe zal de toekomst van onze aarde eruit 
zien? Hoeveel crises moeten er niet het hoofd 
geboden worden? Maar laten we niet te snel 
van het danken overstappen naar 
bezorgdheid.  
 
 

Het thema van de dienst ‘Welterusten!’ 
 
Orgelspel 
Stil gebed 
Welkom en afkondigingen 
 
Aanvangslied: Lied 218  
 

Dank U voor elke nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag. 
 
Dank U voor deze mooie aarde 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 
Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 
Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 

 
Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U - o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

 
Bemoediging en groet 
Klein gloria 
Gebed van toenadering 
 
Samenzang: Lied 923 
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Levensregel: Hoe het niet moet… 
Samenzang: Lied 67 : 1 en 3 
 
ROND DE BIJBEL 
Gebed 
Schriftlezing: Marcus 4 : 26 – 34  
 
26En Hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als 
met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 
27hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, 
terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al 
weet hij niet hoe. 28De aarde brengt uit zichzelf 
vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan 
het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het 
graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat 
het tijd is voor de oogst.’ 
30 En Hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk 
van God vergelijken en door welke gelijkenis 
kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een 
zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle 
zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 
Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het 
het grootste van alle planten en krijgt het grote 
takken, zodat de vogels van de hemel in zijn 
schaduw kunnen nestelen.’ 
33Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde 
Hij hun Gods boodschap, voor zover ze die 
konden begrijpen; 34Hij sprak uitsluitend in 
gelijkenissen tegen hen, maar wanneer Hij alleen 
was met zijn leerlingen, verklaarde Hij hun alles.  

Samenzang: Lied  713 : 1 en 5 
Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
om alle goede dingen 
halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 

 
Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 

 
Verkondiging 
Meditatief moment (orgel) 
 
Samenzang: Lied 303 (belijdenis, staande) 
 

Zonne en maan, water en wind, 
de bloem en het kind 
schiep onze God. 
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt. 
Schepper, wij willen U danken. 
Schepper, wij danken U. 
Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 
 
Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf 
voor allen, voor ons. 
Hij leeft vandaag hier onder ons, 
hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U. 
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 
 
Geest die ons troost, 
levend nabij, 
genezing en vuur. 
Adem van God, 
kracht onderweg 
dag in dag uit. 
Trooster, wij willen U danken 
Trooster, wij danken U. 
Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 
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DIENST VAN HET DELEN 
Collecten Kerk 
  Diaconie 
Gebeden  
Slotlied: Lied 425 (staande) 

Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord. 
 
Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal. 

 
Heenzending 
             De nieuwe dag 
 

Niemand die weet 
waar de einder ligt 
die ons eens beloofd is 
als een droomgezicht 
 
Niemand die weet 
dat de nieuwe dag 
eenmaal aan zal breken 
zo maar, onverwacht 
 
Niemand verwacht 
dat de aarde nieuw 
voor ons zal bloeien 
uit het zaad dat viel 

Niemand verwacht 
voor de wereld brood 
uit een mensenleven: 
liefde totterdood 
 
Niemand vermoedt 
hoe de mens bemind 
en door God geleid wordt 
in een mensenkind 
 
Niemand vermoedt 
hoe er goede moed 
in ons hart gelegd is: 
Geest die leven doet 

 
Zegen en beaming 
Orgelspel 
 
Beste gemeenteleden, 
  
Zoals u wellicht al in Kontakt heb gelezen willen 
we een actie voor de voedselbank houden, daar dat 
hard nodig is. 
Steeds meer mensen moeten er helaas gebruik van 
maken. 
U kunt op zondag 13 en 20 november uw 
producten inleveren bij de deur, waar er iemand 
staat om ze in ontvangst te nemen. 
Het is fijn te weten dat de mensen die het hard 
nodig hebben rond de feestdagen iets extra’s 
krijgen. 
En ook mooi omdat het jaarthema van de PKN Aan 
tafel is, en aan tafel zonder iets te eten is niets. 
Het lijstje staat in Kontakt met de producten die 
ze graag willen hebben, maar uiteindelijk is de 
keuze aan u, en mag u zeker ook andere houdbare 
producten inleveren. Mogelijk heeft u nog iets in 
de voorraadkast staan. 
  
Vast hartelijk bedankt, 

Namens de activiteitencommissie; 
Marjanne, Dieter en Ellis. 
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