Startzondag – 16 september 2018

Ja ik wil …
Ja ik wil leven
zoals Jezus dat
van ons vraagt

Ja ik wil
meehelpen met
de startweek

Ja ik wil iets
voor anderen
betekenen

Ja ik wil zingen
in een koor

Ja ik wil ...
Ja ik wil fris het
kerkelijk seizoen
beginnen

Gezamenlijke dienst
De Bron – De Fontein – Nieuwe Kerk

Ja ik wil
vrijwilliger zijn

Ja ik wil iets
voor de kerk
doen

Ja ik wil
meehelpen
opruimen

VOORBEREIDING
- Orgelspel
- Woord van welkom
- Stilte
- Ontsteken van de tafelkaarsen

De gemeente gaat staan

- Zingen: ‘Vol van verwachting zijn wij gekomen’ (ZZZ 107)
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Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.
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Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Tekst: Marijke de Bruijne, muziek: Eileen Silcocks

Bemoediging en drempelgebed
o.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige
a.: Schepper en behoeder van alle leven
o.: Laat ons hier mogen zijn
met alles wat schuurt en dwars zit.
Laat het tot rust mogen komen in dit uur.
En steek een vuurtje aan
dat ons niet opjaagt maar verwarmt.
Dat de weldaad van uw huis ons vervult,
uw liefde ons omringt.
a.: Amen
De gemeente gaat zitten
- Kyrie en Gloria
o.: Laten we roepen tot God om zijn ontferming
over alle nood van de wereld
En laten wij zijn naam prijzen
Want wie is zo vol moederlijke ontferming,
zo rijk aan goedheid en vrede?

RONDOM HET WOORD
- Groet
v: De Eeuwige zal bij u zijn
g: OOK U ZAL GOD BEWAREN
- Zingen: ‘Wat vrolijk over u geschreven staat’ (Lb 324)
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Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord
dat Gij het hart hebt, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang nieuw verbond

3

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan wer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

- verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied

- Lezing: Lucas 19, 1 – 10
191Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die
Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus zien, om te
weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet
vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel
vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij
voorbijkwam. 5Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei:
‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis
verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol
vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar:
‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden
voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer:
‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik
iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9Jezus zei tegen
hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een
zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te
redden wat verloren was.’

- Zingen: ‘Jezus, die langs de straten kwam’ (Lb 531)

- Overweging
- Orgelspel
- Zingen: ‘Wil je opstaan en mij volgen’ (Iona 40)
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Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
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Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’
Wil je vechten voor een ki8nd, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
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Wil je zien dat wat ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist’ren als ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

- De kinderen komen terug

GEBEDEN EN GAVEN.
- Diaconale en andere mededelingen
- Inzameling
- Gebed over de gaven
- Voorbeden met als acclamatie:

- Stil gebed
- Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.

ZENDING EN ZEGEN
De gemeente gaat staan
- Zingen: ‘Vervuld van uw zegen’ (Lb 425)

- Zegen

- Zingen: ‘Laat de woorden die we hoorden’ (Lb 422)
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Laat ons weten, nooit vergeten, hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
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Laat ons hopen, biddend hopen dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

- Piano- en orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:
Harold Admiraal, Marieke Bouwstra – Rap,
Miranda Miedema, Erik Postma - Startweekcommissie
Gerda Klooster, Hessel Boersma, Gerard AB – ouderlingen
Lida Duzink, Hilbert Annen, Jelle Kooistra – diakenen
Wouke Mollema, lector
Betsy AB, Lianne Bleker, Alexander Brands - kinderdienst
Vincent van Ravels, piano
Mattijs de Vreugd, orgel
Ds. Evert Jan Veldman, voorganger
e.v.a.

