
 

 

 

Zondag 13 september 2020 

STARTDIENST 
 

Thema: Het goede leven 
 

 
 

Om 9:30 uur 
 

zanggroepje:  Cornelie Smilde, Jacqueline Stil, Korrie Vrolijk en      

Johan Tent (uit de raad eredienst) 
organist:        Jeroen van der Scheer 
diaken:           Anna Oldenkamp 
ouderling:      Christa Westerhof 
voorgangers: ds. Elly Urban en ds. Hans Tissink 
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Orgelspel 

In de consistorie bidt de ouderling van dienst om een zegen over deze 
eredienst. Daarna komen de ambtsdragers binnen. De gemeente blijft de hele 
dienst zitten. 
 

OM TE BEGINNEN 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
De twee kaarsen van Woord en Wereld op tafel worden ontstoken aan het 

licht van de Paaskaars, evenals een speciale kaars die de samenwerking met 
de Oosterkerk symboliseert.  
 

Voorzang:  Lied (psalm) 136: 1 en 2 
 
 

Bemoediging en drempelgebed door de ouderling 
 
O.  Onze hulp is in de naam van de Heer 

A.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
O.  Onder uw hoede, goede God, delen wij de ontmoeting met U en met    
      elkaar. 
A.  GEEF ONS UW VREDE. 
O.  Onder uw vleugels zoeken wij liefde, het goede leven door uw geest. 
A. GEEF ONS UW LICHT. 

O.  In uw licht klaart onze dag op, wordt zelfs de nacht voor ons als de dag. 

A.  GEEF ONS UW ZEGEN. 
O.  Dat wij het leven delen met U en met elkaar en vol vertrouwen samen 

leven op hoop van zegen. 
A.  EN GEEF ONS UW LIEFDE.  
O.  We vieren hier uw liefde en uw goedheid voor deze wereld en voor ons 
 allen 

A.  DOOR JEZUS CHRISTUS, AMEN. 
 

Voorzang:  Lied (psalm) 136: 12 en 13 
 

Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
 

 
 
RONDOM HET WOORD 

 
Er is vandaag geen kindernevendienst. Om 11.00 uur begint bij de 
Schellerdriehoek een gezin-op-zondag-ontmoeting met schatzoeken en een 
pannenkoeklunch! 

 
Intro op deze startdienst en het thema 
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Schriftlezing:   Lucas 18: 18-27 (NBV) door Elly Urban 

 
18 Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede meester, wat moet ik doen 
om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 19 Jezus antwoordde: ‘Waarom 
noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. 20 U kent de geboden: pleeg 
geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon 
eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 21 De man zei: ‘Aan dat alles heb ik me 
sinds mijn jeugd gehouden.’ 22 Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Nog één ding 
ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de 
armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg 
mij!’ 23 Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer 
rijk. 24 Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: ‘Wat is het moeilijk 
voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. 25 Het is gemakkelijker 
voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om 
het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 26 Daarop zeiden zijn toehoorders: 
‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 27 Jezus zei: ‘Wat bij de mensen 
onmogelijk is, is mogelijk bij God.’ 
      
Voorzang:  Lied 568a (2x) Ubi caritas 

 
Ter overdenking 
Enkele Spreuken uit 'De Navolging van Christus' van Thomas a Kempis over 
het goede leven (Boek II)  
 

1 Want niet al het hoge is heilig, niet al het zoete is goed, niet elk 

verlangen is zuiver, niet alles wat wij leuk vinden, kan God 
waarderen.  

2 Ik aanvaard graag Gods gracieuze liefde, waardoor ik steeds kleiner 
word, steeds meer gevoel voor God krijg en zelfs mijn eigen ik durf 

los te laten. 
3 Wie het kleinste niet dankbaar waardeert, is het grotere niet waard. 
4 Een goed en vreedzaam mens weet overal iets goeds van te maken.  

5 Waar vind je een mens die God helemaal gratis en voor niets wil 
dienen?  

 
Zingen:   Lied 103e (chant, 2x) Bless the Lord 

 
Uitslag van een kleine enquête onder gemeenteleden 
Korte presentatie hiervan door Elly  

 
Zingen:   Lied 117d (2x) Laudate omnes gentes 
 
Overdenking door Hans Het goede leven volgens Lucas 
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Orgelspel   
    
 

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 

Mededelingen 
 
Enkele woorden van Jaap en Willy Meijer-Dikland 
 

Aankondiging inzameling van de gaven via de collecteapp of bank  
1e collecte:  Diaconie 
2e collecte:  Kerk 

3e collecte:  Wijkkas 
 
 
Gebeden       

- Dankgebed en voorbeden,  
Na 'zo bidden wij tot U' zeggen wij de woorden 
“Goede God, help ons om goed te leven.” 
- Stil gebed 
- Gezamenlijk Onze Vader 
 
ZENDING EN ZEGEN 

 
Voorzang:  Lied 978: 1 en 4 
 
Zending en zegen, afgesloten met gesproken amen (staand) 
 

 

 
 

 

Orgelspel 
 


