Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente
te Kootstertille
op
zondag 1 mei 2022, de derde zondag van Pasen
Voorganger: ds H. van Tilburg
Koster: T. Spinder.
Organist: H. van der Meer.
Lector: H. de Boer.
Orgelspel.
Welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling.
Voorbereiding.
Intochtslied: Psalm 92:1,2.
Drempelgebed (wordt uitgesproken door de ouderling van dienst)
Eeuwige God, wij zijn hier samengekomen als uw
gemeente,
om naar uw stem te
horen.
Kom en laat ons weten dat wij uw kinderen zijn,
vandaag en morgen en altijd.
Amen.
Bemoediging en Groet door de voorganger:
Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid, en nooit loslaat het werk van zijn
handen.
Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van Jezus Christus onze
Heer, in de Gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Welkom in deze dienst met als thema: Leve de Kerk. Tussen Pasen en
Pinksteren worden wij bemoedigd en toegerust door de Opgestane Heer om
zijn getuigen te zijn in de wereld. Vandaar het thema: Leve de Kerk. Niet als
triomfantelijke juichkreet, maar als diep verlangen: Moge de kerk leven! En
daar waar mensen samen komen om van de Opgestane Heer te getuigen,
daar is de kerk, dus ook hier in Kootstertille. Voor mijzelf is het bijzonder dat
ik in deze dagen mijn uitgestelde 50jarig ambtsjubileum mag vieren en dat
klinkt ook door in deze dienst in dit kerkelijk centrum, dat wij 48 jaar geleden
in gebruik mochten nemen, en dat wij nu weer buiten kerkelijk gebruik gaan
stellen, omdat de Protestantse Gemeente Kootstertille verder gaat in de
Benedictuskerk, en omdat dit centrum klaargemaakt wordt voor de opvang
van Oekraïense vluchtelingen.
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Kyriegebed
Bidden wij ons gebed om ontferming voor de nood van de wereld.
O God, voor al uw mensen die lijden onder oorlogsgeweld, in Oekraïne, in
Afrika, in het Midden-Oosten, roepen wij tot U: Heer ontferm U.
O God, voor al uw mensen die lijden onder onrecht en onderdrukking,
roepen wij tot U: Heer ontferm U:
O God, voor al uw mensen die honger lijden en dorst, roepen wij tot U:
Heer ontferm U..
O God, voor al uw mensen die vrede willen stichten, opkomen voor het
recht van rechtelozen, en bereid zijn tot delen opdat niemand gebrek lijdt,
bidden wij om uw bemoediging en roepen tot U: Heer ontferm U. Hoor ons
als wij zingend bidden: Geef vrede Heer. Geef vrede.
Het Kyriëgebed sluiten we af met het zingen van: Lied 1010: 1
Voorganger: Laten wij nu Gods naam prijzen want zijn barmhartigheid
kent geen einde. Wij zingen het Lied van Fedde Schurer.
Zingen: Lied 315:1,2.3
Dienst van het woord.
Gebed.
Heer onze God wij danken u dat wij op deze derde zondag van Pasen, in
vrijheid en met vreugde samen kunnen komen om uw Naam te prijzen , naar
uw Woord te luisteren, om getroost en bemoedigd te worden, en als uw
leerlingen te horen wat onze roeping is. O God, open onze harten. Spreek
Heer uw gemeente hoort. Amen.
Inleiding op de lezingen door de voorganger:
Als Mozes met het volk Israël door de woestijn trekt, komt hij weer door
het gebied waar hij als schaapherder heeft gewerkt, waar hij zijn vrouw
Zippora heeft ontmoet met wie hij een gezin heeft gesticht. Nu
teruggekeerd na de uittocht uit Egypte ontmoet hij weer zijn schoonvader
Jetro. Die ziet hoe ontzettend druk Mozes het heeft met het leiding geven
aan zijn volk, omdat hij alleen alk hun problemen denkt te moeten oplossen.
Lezing Exodus 18:17-22 door de voorganger.

En Jetro, de schoonvader van Mozes, sprak tot hem: “Het is niet verstandig
wat jij doet, Mozes, je zult er nog onder bezwijken, en de mensen die bij je
komen ook ” Dit is een veel te zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan.
Luister, ik zal je een goede raad geven, en moge God je dan terzijde staan.
Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan Hem
voorleggen. Prent hun zijn wetten en voorschriften in, en leer hen welke weg
zij moeten bewandelen en welke plichten ze moeten vervullen. Maar zoek
daarnaast onder het volk een aantal doortastende, vrome mannen, die
betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen en geef hun de leiding over
groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. Zij kunnen te
allen tijde over het volk rechtspreken. Belangrijke geschillen leggen ze aan
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jou voor, in minder belangrijke geschillen doen zij zelf uitspraak. Zij zullen je
last verlichten door die samen met jou te dragen.”
Zingen: Lied 993: 1,2.
Lezing uit de brieven: 1 Korintiërs 12: 27-31 (NBV21)
door de lector
Welnu, u bent het lichaam van Christus, en ieder van u maakt daar deel
van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats
gegeven : Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten
derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de
gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te
geven, of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms een apostel? Of een
profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Of
kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en die
uitleggen.? Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die
nog voortreffelijker is.
Zingen: Lied 675:1
Lezing uit het Evangelie : Johannes 20: 19-24.(NBV21) door de
voorganger:
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij
elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan.
Jezus kwam in hun midden staan en zei ‘Vrede zij met jullie!.’. Na deze
woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij
omdat zij de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ’Vrede zij met jullie! Zoals
de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden
blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest. Als jullie
iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet,
dan zijn ze niet vergeven.’
Zingen: Lied 675:2.
* Overweging ‘Leve de Kerk.’
Leve de Kerk- geen triomfantelijke uitspraak, maar een diep verlangen dat
de kerk als geloofsgemeenschap een levende getuige is van Christus.
Geloof is iets heel persoonlijks. Voor ieder anders. Die verschillen kunnen
verdeeldheid geven.
Maar Geloof verbindt- ons in een gezamenlijke roeping om kerk van Christus
te zijn.
Dat vraagt om communicatie. Luisteren naar elkaar erkenning van elkaar,
steun geven aan elkaar.
Mozes moet het leren. Een geloofsgemeenschap zijn waarin je recht doet
aan elkaar, en waar je een leider mag zijn, die inclusief leiderschap . Zijn
schoonvader Jethro geeft hem les in delegeren.
Paulus ziet hoe die eenheid bedreigd wordt en polarisatie ontstaat als
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mensen hun gaven willen etaleren en een podium zoeken om duidelijk te
maken hoe belangrijk ze zijn. We hebben elkaar nodig om gemeente te zijn.
Fundamenteel: De verschijning van Jezus als de Opgestane Heer. Hij
verschijnt aan zijn leerlingen als DE GEKRUISIGDE. DE GEKRUISGDE IS DE
OPGESTANE.
Hij brengt de Vrede Groet. Vrede= de relaties zijn goed tussen God en
mensen tussen mensen en mensen.
Hij blies op Hem- Herschepping Genesis ….. Nieuwe mensen mogen ze
worden.
De Geest des Heren heeft een Nieuw begin gemaakt.
Hij zendt zijn leerlingen de wereld in. Pasen en Pinksteren op 1 dag. Om
mensen mee te nemen in het nieuwe begin. Op basis van belijdenis van
zonden, vergeving te schenken en een nieuw begin mogelijk te maken. Wie
zich niet los wil maken van het kwaad, zal er door belast blijven. Dat loopt
vast.
Geloof verbindt- ons in een gezamenlijke roeping.
Dat vraagt om Luisteren naar elkaar erkenning van elkaar. En samen
luisteren naar het Woord van God, Stil worden en in gebed gaan.
Mozes moet het leren. Een geloofsgemeenschap zijn waarin je recht doet
aan elkaar. Paulus geeft ons inzicht in het waardevolle van alle gaven van
mensen, wanneer die echt samenwerken vormt zich de Vierende, Lerende,
Dienende en delende gemeenschap in Pastoraat, Diaconaat, Liturgie,
Verkondiging. Samen het Lichaam van Christus zijn.
Ik ben dankbaar voor de Rijke ervaring in 50 jaar. Leve de Kerk.
Alle medewerkers en vrijwilligers met hun gaven.
Gesprekskringen.
Belangrijk in het spanningsveld van individualisme en gezamenlijkheid.
De Geest van de Vader en de Zoon die ons inspireert om onze
Hoge roeping waar te maken : Gemeente als Lichaam van Christus. Amen
We zingen staande de Geloofsbelijdenis Lied 340b.
Collecte
Dienst van de gebeden.
Gebeden
Wij danken U o God, dat wij 48 jaar lang in dit kerkelijk centrum konden
samenkomen als uw gemeente om uw heil te vieren, uw Woord te horen,
de sacramenten van Uw verbond te ontvangen, te leren, te dienen en te
delen.
Ik dank U, o God dat U mij meer dan 50 jaar de kracht en de inspiratie
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gegeven hebt om uw Woord te verkondigen, de Sacramenten van uw
Verbondstrouw te bedienen, de mensen die zich aan mij toevertrouwden
in goede en kwade dagen te troosten en te bemoedigen zo uw gemeente
op te bouwen in geloof, hoop en liefde. Ik dank U voor de vele vrouwen en
mannen die in al die jaren in Kootstertille, Zwartsluis, Brussel, Zeewolde,
’s-Hertogenbosch, Ravenstein , Vlijmen en Drunen en in de Zorgcentra in
Den Bosch, met hart en ziel meegewerkt hebben aan de opbouw van uw
gemeente, in geloof, hoop en liefde.
Zegen hen allen ook hier in Kootstertille in de voortgang van de opbouw
van uw gemeente in deze complexe tijd vol dreiging en onzekerheid.
Wij bidden voor alle priesters, predikanten en voorgangers, die vastgelopen
zijn in hun werk en hun ambt moesten neerleggen en op zoek moeten gaan
naar een andere taak en een nieuw begin. Ontferm U over hen o God, en
open nieuwe wegen voor hen.
Wij bidden voor onze zieken. O God wees hen nabij met uw liefde en trouw,
in hun angst en pijn. Geef kracht en toewijding aan allen die de zieken
verzorgen.
Wij bidden om Vrede o God, voor onze wereld, opdat het geweld stopt,
mensen uit hun schuilkelders durven komen, kinderen weer kunnen spelen
in vrijheid en de steden die in puin liggen weer opgebouwd kunnen worden.
Zegen de hulpverleners en de vredestichters. Bekeer de machthebbers die
blijven kiezen voor de weg van meedogenloos geweld en agressie,
confronteer hen met de slachtoffers die zij op hun geweten hebben.
Geef vrede Heer. Geef vrede.
In de stilte bidden wij onze persoonlijke gebeden die niemand voor ons
zeggen kan.
Door Jezus Christus onze Heer, die ons leerde bidden:
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
Wij nemen afscheid van dit kerkgebouw. Uit het Dienstboek volg ik de
liturgie voor het afscheid van het kerkgebouw.
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Wij bidden bij de Paaskaars:
O Licht van de verrijzenis dat alle duisternis verdrijft,
o vuurkolom in onze nacht, nu wij opbreken van hier,
smeken wij U: ga met uw licht ons voor op de weg naar uw koninkrijk.
Zo bidden wij: Blijf in ons midden ga met ons mee.
Wij bidden bij de doopvont:
God die uw Naam wilt verbinden met de namen van mensenkinderen,
hier waar mensen de doop hebben ontvangen, waar mensen hun doop
hebben beaamd, smeken wij U dat wij van dag tot dag mogen leven
uit de genade van de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.
Zo bidden wij: Blijf in ons midden ga met ons mee.
Wij bidden bij de kanselbijbel
God die uw Woord doet klinken, en door uw Geest ons troost en opwekt
tot lofzang en gebed, wij smeken U: blijf ons met uw Woord nabij,
spreek ons aanwijs ons de weg. Zo bidden wij:
Blijf in ons midden, ga met ons mee.
Wij bidden bij de plaats waar ambtsdragers zijn bevestigd, waar tijdens
trouwdiensten werd geknield en waar tijdens uitvaartdiensten de kist met
de gestorvene stond:
God die trouw blijft in leven en sterven, op deze plaats waar mensen zijn
gezegend in hun trouw voor elkaar, waar wij afscgeid hebben genomen
van wie ons lief waren, smeken wij U: blijf ons allen met uw zegen nabij,
één kerk in hemel en op aarde. Zo bidden wij: Blijf in ons midden, ga met
ons mee.
Wij bidden bij de Avondmaalstafel:
Christus onze gastheer, die door de tijden heen ons aan uw tafel hebt
gevoed met uw eigen leven, nu wij afscheid nemen van dit kerkgebouw
smeken wij U: blijf ons versterken met uw gaven, wees onze reisgenoot
op weg naar uw toekomst.
Zo bidden wij: Blijf in ons midden ga met ons mee.
Wij verlaten dit kerkgebouw, maar wij weten dat wij samen een
kerkgebouw van levende stenen mogen zijn, en lichaam van Christus
Daarom zingen wij
Slotlied: Lied 973: 1,2,3,4..

6

Wegzending
Verhef uw hart tot God en ontvang de zegen van de Eeuwige, opdat wij
elkaar en allen en alles wat ons is toevertrouwd tot een zegen mogen zijn:
Zegen:
De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doe Zijn Aangezicht over u
lichten en Hij zij u genadig. De Heer verheffe Zijn Aangezicht over u en
geve u VREDE.
Uitleidend orgelspel
De Kanselbijbel wordt weggedragen door: Mw Fokje-Vellema-Roffel.
De Paaskaars door Klaas Blom
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