Zondag 12 september 2021
Hervormde Gemeente Oude Kerk Naaldwijk

Sterrenstartzondag
Bevestiging ambtsdrager Leo Boers

Inleiding bij de kerkdienst
Vandaag is het de Startzondag. We openen formeel het kerkelijk
seizoen 2021/2022 met kerkdienst, vossenjacht en lunch. Het
overkoepelend thema vandaag is Abraham en dat vanwege het feit
dat de kerkdiensten tot en met 19 september in het teken van
Abraham staan als voorbereiding op het komend Abraham
oratorium van zondag 19 september om 16.00.uur hier in de Oude
Kerk. We staan vandaag stil bij het Bijbelgedeelte waarin
Abraham van God de belofte krijgt dat zijn nageslacht talrijk zal
zijn als de sterren aan de hemel. Dit was voor de commissie die
de Startzondag voorbereidde aanleiding om het thema ‘Sterren’
breed uit te werken en deze Startzondag de naam
‘Sterrenstartzondag’ te geven.
Tijdens deze dienst wordt de heer Leo Boers bevestigd tot
ambtsdrager waar we buitengewoon blij mee zijn en wat deze
Startzondag nóg feestelijker maakt! We feliciteren hem met zijn
bevestiging en wensen hem veel plezier en goede ervaringen in
zijn ambt!
Ds. Neeltje Reijnders
Medewerkers aan de dienst:
De voorbereidend commissie van deze Startzondag
Ambtsdrager
Lector
Organist
Fluitiste
Koster
Gastdames
Voorganger
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: mw. Marianne van Toor
: dhr. Gilbert Bal
: dhr. Gerard Bal
: mw. Lia Bal-Knoppert
: dhr. Vincent Valstar
: mw. Arlene Middelburg
: mw. Ineke van der Ende
: ds. Neeltje Reijnders

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
De klok wordt geluid
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Bemoediging en groet
v.
G.
v.
G.
v.
G.

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN
HAND
De Heer zij met u!
OOK MET U ZIJ DE HEER!

We zingen gezang 802

2

3

3.

Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan. refrein

4.

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang. refrein

5.

Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand. refrein

Moment met en voor de kinderen (én de grote mensen!)
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De kinderen gaan aan het werk
We bidden het kyriegebed
We zingen gezang 807
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2.

De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

5.

Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

6.

Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

DIENST VAN DE BIJBEL
Gebed van de zondag
We lezen uit de Bijbel Genesis 15: 1-6
We zingen gezang 419
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2.

Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk

3.

Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis

stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.
De tweede Bijbellezing is over de dienstbaarheid, Mattheus
20: 20-28
Muziek
Overdenking
Muziek
DIENST AAN DE ANDER
We zingen gezang 607
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Introductie van nieuwe ambtsdrager Leo Boers
Belofte
Leo, de gemeente roept jou om nabij mensen te zijn die gebukt
gaan in kwade dagen; om blij te zijn met hen die zich verheugen
in goede dagen. En we vragen je gevoelig te zijn voor alles wat er
in de samenleving en gemeente gebeurt; om bedacht te zijn op de
Geest, die waait in dit huis en in onze wereld, waarheen Zij maar
wil en die zich laat tegenkomen op onverwachte plaatsen en niet
vermoede momenten.
Wil je gehoor geven aan deze oproep en je ambt opnemen?
Wat is daarop je antwoord?
Gemeente, wilt u Leo Boers opnemen als ambtsdrager in uw
midden? Belooft u met hem te werken aan de dienst van onze
Heer en zijn gemeente?
Wat is daarop uw antwoord?
Handoplegging
We zingen de nieuwe ambtsdrager toe (op melodie van De
Heer heeft mij gezien en onverwacht):
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1.

Hij die gesproken heeft een woord dat gaat,
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
Tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

2.

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild
Die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
Die ons uit angst en doem heeft weggetild
En ons tot hier op handen heeft gedragen;

Hij die verlangen wekt, verlangen stiltVrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen
Voorbeden-stil gebed-Onze Vader
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 den boze
Want van u is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
In eeuwigheid
Amen
We zingen als slotlied gezang 425
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Wegzending en zegen
We wensen u een prettige zondag. Wilt u uw orde van dienst mee
naar huis nemen? Bij voorbaat dank. We zien u graag bij de koffie
en de vossenjacht of als u liever binnen blijft bij het maken van
een moodboard. Ook van harte welkom bij de lunch straks.
De afbeelding op de voorkant van de orde van dienst is van
illustratrice Marijke ten Cate, die ook de Prentenbijbel (voor
kinderen tot ongeveer 7 jaar) voorziet van schitterende
illustraties.
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