Zondag 18 september 2022
De Oude Kerk Naaldwijk op reis naar Westerbork
Startzondag in de Stefanuskerk

Het Drenthelied (deel 1)
k heb u lief, mijn heerlijk landje,
mijn eenig Drentheland,
ik min de eenvoud in uw schoonheid,
‘k Heb u mijn hart verpand.
Mijn taak vervuld’ ik blijde,
Waarheen ook plicht mij riep,
Uw geest was ’t, die mij leidde,
Daarom vergeet ‘k u niet.
‘k Hoor nog de lieve, held’re klokjes,
bij zinkend’ avondzon,
Als schaapjes keerden van de heide,
En moeder met ons zong.
O, kon ik nog eens horen,
Dat lied in ’t schemeruur,
En vaders schoon vertelsel,
Bij ’t vrolijk knappend vuur!
‘k Zie nog uw brink met forsche eiken,
Waar ik mijn makkers vond,
Waar ik mijn tenen mandje vulde,
Met eikels, glad en rond.
Daar bij die oude linde,
Kwam ‘k met mijn vrienden saam,
Zo menig vriend ging henen,
De schors bewaart zijn naam.
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom
De kaars wordt aangestoken
(gemeente gaat staan)
Bemoediging en groet
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid
G. EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND
v. De Heer zij met U !
G. OOK MET U ZIJ DE HEER
We zingen lied 969
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3.

Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4.

Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Moment met en voor de kinderen
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We bidden het kyriegebed en tot besluit zingen we

We zingen als loflied gezang 713
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2.

Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

5.

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.

DIENST VAN DE BIJBEL
Gebed
Orgelspel
We lezen als eerste Bijbellezing Lucas 7
71Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de
menigte ging Hij Kafarnaüm in. 2Een centurio die daar woonde
had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag; de centurio
was erg op deze slaaf gesteld. 3Toen hij over Jezus hoorde, zond
hij enkele oudsten van de Joden naar Hem toe om Hem te vragen
bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. 4Toen ze bij
Jezus waren gekomen, smeekten ze Hem dringend mee te gaan.
Ze zeiden: ‘De man die U dit verzoekt, is het waard dat U hem
deze gunst bewijst. 5Want hij is ons volk goedgezind en heeft
voor ons de synagoge laten bouwen.’ 6Jezus ging samen met hen
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op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de
centurio enkele vrienden naar Hem toe stuurde met de
mededeling: ‘Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard
dat U onder mijn dak komt. 7Daarom ook achtte ik mij niet
waardig om zelf naar U toe te gaan. Spreek slechts een enkel
woord en mijn knecht zal genezen. 8Ook ik ben iemand die onder
andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en
als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!”, dan gaat hij, en tegen een
andere: “Kom!”, dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg:
“Doe dit!”, dan doet hij het.’ 9Toen Jezus dit hoorde, verbaasde
Hij zich over hem; Hij keerde zich om naar de menigte die Hem
volgde en zei: ‘Ik zeg jullie: zelfs in Israël heb Ik niet zo’n groot
geloof gevonden!’ 10Toen de vrienden van de centurio
terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede
gezondheid aan.
We zingen gezang 807
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4.

De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

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.

De tweede Bijbellezing is Handelingen 18
Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig
verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad.
17
In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die
God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat
met de mensen die hij daar aantrof. 18Onder hen waren ook enkele
epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden: ‘Wat
beweert die praatjesmaker toch?’ Anderen merkten op: ‘Hij
schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn,’ want hij
verkondigde het goede nieuws over Jezus en de opstanding. 19Ze
namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: ‘Kunt u ons
uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen?
20
Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag
weten wat u bedoelt.’ 21Alle Atheners en de vreemdelingen die er
wonen hebben immers voor niets anders tijd dan voor het
uitwisselen van de nieuwste ideeën. 22Paulus richtte zich tot de
leden van de Areopagus en zei: ‘Atheners, ik heb gezien hoe
buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. 23Want toen ik
in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in
ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift:
“Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat
kom ik u verkondigen. 24De God die de wereld heeft gemaakt en
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alles wat er leeft, Hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet
in door mensenhanden gemaakte tempels. 25Hij laat zich ook niet
bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat Hij nodig
heeft, Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere
schenkt. 26Uit één mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt, die
Hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft Hij een
tijdperk vastgesteld en Hij heeft de grenzen van hun woongebied
bepaald. 27Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en
Hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van
niemand van ons ver weg is. 28Want in Hem leven wij, bewegen
wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters
hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.” 29Maar als wij
dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het
goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het
werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. 30God slaat
echter geen acht op de tijd waarin men Hem niet kende, maar
roept nu overal alle mensen op tot inkeer te komen, 31 want Hij
heeft bepaald dat er een dag komt waarop Hij een rechtvaardig
oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die Hij
voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man
gaat, heeft Hij geleverd door Hem uit de dood te doen
opstaan.’32Toen ze hoorden van een opstanding van de doden
dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden:
‘Daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen.’
33
Zo vertrok Paulus uit hun midden. 34Toch sloten enkelen zich bij
hem aan en kwamen tot geloof, onder wie ook een Areopagiet,
Dionysius, een vrouw die Damaris heette en nog een aantal
anderen.
We zingen gezang 825
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2.

Maar Hij die in de aanvang schiep
de hemel en de aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de ongeëvenaarde,
woont niet in tempels; er is niets
dat Hem ontbreekt, – hoe zou Hij iets
uit mensenhand aanvaarden?

5.

Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,

in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.
Overdenking
Orgelspel
DIENST AAN DE ANDER
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 DE BOZE.

WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT
EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID, AMEN

We zingen staande het slotlied gezang 871
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3.

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4.

Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

Wegzending en zegen
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Het Drenthelied (deel 2)
\
De ruige boswal langs uw velden,
Was mijn luilekkerland,
Die gaf mij lekk’re, zoete bramen,
Uit milde, gulle hand.
Daar gaarde ik de brandstof,
Voor ’t oud en heilig vuur,
Als lente’s adem wekte,
Uit sluim’rende natuur.
Waar nog de held’re, koele veldplas,
Uw vredig beekje voedt,
Daar in dat wijde, bruine heivlak,
Waar wilp en korhoen broedt.
Daar koelde ik mijn leden,
In ’t nat van zuiv’re wel,
Daar heb ik leren zwieren,
Op ijzers, blank en snel.
Die beelden uit dat zoet verleden,
Wat bleven zij bij mij!
Vaak heb ik zwaren strijd gestreden,
Dan hielpen, sterkten zij.
En nu, ten volle dankbaar,
Wijd ‘k u mijn beste lied,
Mijn heilrijk, heerlijk Drenthe,
Vergeten kan ik u niet!
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Straks, rond 12.00 uur, gaan we lunchen (een Drentse koffietafel)
in museumrestaurant De Ar (Hoofdstraat 42). Er is daar ruimte
voor parkeren.
Rond 13.00 uur gaan we naar het voormalig kamp Westerbork en
het Herinneringscentrum.
Het kerkenwerk de komende tijd
Volgende week, van maandag 19 september tot en met zaterdag
24 september is er de Westland ontmoet in de Oude Kerk-week.
Voor meer informatie kunt u naar onze website gaan,
www.oudekerk-naaldwijk.nl
Woensdag 21 september is er de Bijbelkring om 9.30 uur in de
Herberg
Donderdag 22 september om 20.00 uur is er de 30/40
gespreksgroep in de pastorie
Maandag 26september is er weer voor het eerst dit seizoen
Bijbelen in de Ontmoetingskerk om 20.00 uur
Dinsdag 27 september vergadert de kerkenraad om 20.00 uur in
de Herberg
Zondag 2 oktober is er de cantatedienst waarna we onze
Westerbork foto’s en films aan de gemeenteleden bij de koffie
zullen laten zien

Maak vandaag foto’s en films!
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