
Orde van dienst 

voor de oecumenische startviering 

op zondag 20 september 2020 

bij Kulturhus ’t Stieltjen in Haarlo. 
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Muziek  

 
Welkom 

 
Kinderen en jongeren gaan naar hun programma 

 
Luisteren: Lied 223 – Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans 
  
 1. 

Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans, 
en dauw daal neer en geef het leven glans. 
Lijster zing en wek in ons het lied 
dat morgenlicht begroet, Gods melodie. 
Lang leve God, die ons de morgen geeft. 
Leve die warme vlam, Gods eigen Geest. 
Leve de Zoon, die opstaat als de zon, 
zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon. 
 
2. 
Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint, 
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt. 
Het harde leven stelt een vraag aan God, 
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood. 
Lang leve God, zijn wereld lenen wij, 
leve de Geest, zij roept ook ons erbij, 
leve de Zoon, hij zegent wat hij kan, 
zegent wie vrede zoekt, wie leeft ervan. 
 
3. 
Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan, 
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan, 
Jij bent een teken van de tijd die komt, 
een zee van vrede, alle haat verstomt. 
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij, 
leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij! 
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop: 
samen met hem loopt hier geen weg meer dood. 
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4.  
Opstaan, mensen, zet je feestmuts op, 
een eind aan wachten: wereld op z'n kop! 
Haal toeters, bellen, drum, trompet, gitaar: 
kom, stop met zorgen, je bent toch nooit klaar. 
Lang leve God, hij deelt met ons de wijn, 
leve de Geest, haar pijlen doen geen pijn. 
Leve de Zoon, hij zet de tafel klaar. 
Niemand weet beter: altijd jubeljaar!  
 

Bemoediging en drempelgebed 
 
voorg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorg. die trouw is en ons nooit zal loslaten 
gem. Laat ons, O God, uw liefde zien 
voorg. Samen hier bijeen worden we stil 

om ruimte te maken voor U 
gem. Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 
voorg. Samen hier bijeen  

maken we ons voor even los 
van wat ons ketent en op ons drukt 

gem. Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 
voorg. Samen hier bijeen stellen we ons open 

voor een vleugje wind 
waarmee we verder mogen gaan. 

 
Wat zijn wij, Heer, zonder U? 
Onze geest heeft Uw licht nodig, 
onze wil Uw kracht, onze ziel Uw vrede. 
Ontferm U God over onze wereld 
in de nood die er heerst 
Ontferm U over ons 
in wat ons drukt en pijn doet. 

gem. Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 
voorg. Houd ons voor ogen uw weg van liefde 

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest 

gem. Amen 
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Inleiding thema ‘Het goede leven’ 

 
Daarin gelezen: Matteüs 13: 44-46 

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die 
verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg 
hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te 
verkopen wat hij had en die akker te kopen. 
Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een 
koopman die op zoek was naar mooie parels.  

Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij 
alles te verkopen wat hij had en die te kopen. 
 

Lied 830: Leven is wachten 
Melodie A 
Leven is wachten dagen en nachten 
denken en dromen of het zal komen: dat grote geluk. 
 
Melodie A 
Leven is vragen, wachten, verdragen 
zwoegen en zwijgen, antwoorden krijgen waarom je niet 
vroeg. 
 
Melodie A 
Leven is lijden, niet te vermijden, 
onmacht verduren, eindeloos turen naar komend licht. 
 
Melodie B 
Leven is dwalen, oude verhalen 
speuren en zoeken, stoffige boeken: de sporen van God. 
 
Melodie B 
Leven is kijken, elkaar verrijken 
opnieuw beginnen, leren beminnen, spontaan als een kind. 
 
Melodie A+B 
Leven is opstaan, elkaar tegemoet gaan 
’t hart om te geven en kwaad te vergeven.  
Het leven is goed. 
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De passie van het goede leven  

 
Luisteren: Lied 839 – De Heer van de dans 

 
1. Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
 ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
  de golvende velden en de deinende zee 
  en alles wat ademt dat danste mee. 
 Refrein: 
  Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
  Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
  Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
  want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
  het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
  Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
  in Betlehem zette de dans weer in. 
 Refrein 
 
3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
  Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
  Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
  Ik danste het lied van gerechtigheid. 
 Refrein 
 
4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
 Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
 Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
 de dans van de schepping, de dans van trouw. 
 Refrein 
 
 

Geniet het goede leven 
Geniet van het leven! Geniet van het brood dat je eet en 
van de wijn die je drinkt. Dat is wat God graag ziet. 
(Prediker 9: 7) 
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Lied 841: 1,2 – Wat zijn de goede vruchten 
 
1.  Wat zijn de goede vruchten, 
 die groeien aan de Geest? 
 De liefde en de vreugde, 
 de vrede allermeest, 
 geduld om te verdragen 
 en goedertierenheid, 
 geloof om veel te vragen, 
 te vragen honderd uit; 
 
2  geloof om veel te geven, 
 te geven honderd in, 
 wij zullen leren leven 
 van de verwondering: 
 dit leven, deze aarde, 
 de adem in en uit, 
 het is van Gods genade 
 en zijn lankmoedigheid. 
 

Dank- en voorbeden 
 Na ‘zo bidden wij samen’ bidden we: 
gem. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons 
 
Stil gebed 
 
Oecumenische 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. 
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Wees gegroet 
Wees gegroet, Maria, vol van genade,  
De Heer is met U, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,  
en Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.  
Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars,  
Nu en in het uur van onze dood, Amen. 
 

De passie van een pionier 
 

Zending en Zegening van Leander Grooten  
pionierswerker in pioniersplek De Nieuwe Rank 
 

Luisteren: Ik wens jou  
 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
 
Refrein:  Een muur voor de wind 

Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 

 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
Refrein: 
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Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een 
schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

Mededelingen 

Zegen 

Muziek 

Wilt u na de zegen weer plaatsnemen en op aanwijzing van 
de coördinatoren de plaats verlaten. 

In deze dienst worden foto’s gemaakt om later op de 
website van de kerk te plaatsen. Als u/jij niet wilt dat er een 
foto van u/jou gepubliceerd wordt, kan dit na de dienst 
aangegeven worden bij de ouderling van dienst of de 
fotograaf. 

Voorgangers: 

Ouderling:  
Pianist: 
Fluitist:  
Zanggroep 
Blief en jongeren: 

ds. Co Janssen,  
Riky ten Thije-Hubers 
ds. Henriëtte Bouwman 
Aart Meutstege 
Frank Sterenborg 
Gerlien Hilhorst 
o.l.v. Henny Barnhoorn 
Leander Grooten 
Gerry te Slaa,
Eline Oltvoort
Lieke Oltvoort
Joëlle Hilhorst

Techniek en uitzending: Hans Zinger 
Jan Berendsen 


