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OOSTERLICHTKERK 
13 oktober 2019 

Themadienst over Duurzaamheid 

Voorganger  : Ds. René van den Beld, Baarn 
Ouderling   : Esther van Veelen 
Diaken   : Cisco de Bruijn 
Organist  : Sietze Kaldeway 
Lector   : Akke Dijkema 
Kindermoment : Nienke Buddingh 
Crèche   : Hannie Dorr & Yarno de Heer 
Koster   : Ria & Gert van Ingen 
Collecte : 1. Klimaatslachtoffers in Uganda 
     2. Kerkmuziek 

De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen, 
Het teken van: Christus is aanwezig! 

Liturgische schikking. 
Een veelheid aan kleuren. Melk en honing als teken van overvloed. 
En aan de andere kant, plastic, rots, dode takken, dorens en distels. 
Wordt dat de toekomst? Laten we aan duurzaam gaan werken. 

OM TE BEGINNEN 

Woord  van welkom 
Aansteken kaarsen en stilte 

Aanvangspsalm 24 ‘De aarde en haar volheid zijn’ : 1, 2, 3. 

Bemoediging 
Vg.: Onze hulp in de Naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg.: die altijd trouw blijft 
Allen: en niemand uit zijn hand laat vallen. 
Vg.: Eeuwige God, wij die U nooit hebben gezien 
Allen: zie ons hier bijeen. 
Vg.: Wij die van U hebben gehoord 
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Allen: Hoort U ons bidden. 
Vg.: Uw Naam is dat U mensen helpt 
Allen: Wees onze hulp. 
Vg.: U die Schepper bent van hemel en aarde 
Allen: Maak alles nieuw. 
Vg.: U die ons bij name kent 
Allen: Leer ons U kennen. 
Vg.: U die der bron van leven wordt genoemd 
Allen: Doe ons weer leven. 
Vg.: U die gezegd hebt: Ik zal er zijn 
Allen: Wees hier aanwezig. 
 Amen 

Groet 
Vg.: De Heer zij met u 
Allen: ook met u zij de Heer. 

Lied 162 ‘In het begin lag de aarde verloren’: 1, 2, 3, 6. 

Gebed voor de nood van de wereld, met acclamatie lied 367d 

 

Loflied 716 ‘Zaaien, maaien, oogsten’: 1, 2, 3. 

OM WEER TE HOREN 

Over deze dienst: 
- Korte impressie van duurzaamheidsmarkt van Melk en Honing 

van zaterdag 12 oktober 

- Onze leefwereld in twee gedichten verschillend van toon en 

insteek:  Stadgenoot van Jan G. Elburg 

 Gevlekte pracht Gerard Manley (pg 1516 NLB) 
- Kort interview met Reinier van de Berg 

 

Gesprek met de kinderen: 
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Zondagsgebed 

1e Lezing  – Jesaja 65: 17 – 24. (Bijbel in Gewone Taal) 

2e Lezing  – Openbaring 21: 1 – 7. (Groene Bijbel Vertaling) 

Lied 979 (beurtzang op verschillende plekken in de kerk:) 
[LinksAchter(LA), LinksVoor(LV), RechtsAchter(RA), RechtsVoor(RV)] 
 ‘De vogels van de bomen’ LA:1, 2, 3 – RV: 4, 5, 6 – LV: 7, 8, 9 
  RV: 10, 11, 12 – Allen: 13 & 14 

Verkondiging: “Terwijl ze nog aan het bidden zijn,  
   doe Ik al wat ze vragen “ (Jesaja 65: 24 (BGT) 

Muzikale meditatie 

Lied 982 ‘In de bloembol is de krokus’: 1, 2, 3. 

OM VERDER TE GAAN 

Inzameling van de gaven 
 inleiding hierop door één van de diakenen met informatie over 

 de duurzaamheidsnota en de keuze voor duurzaamheid die we 
 in de diaconie gaan toevoegen als accent. Deze collecte voor 
 klimaatslachtoffers in Uganda is hier een voorbeeld van. 

 De kinderen komen terug 

Gebeden:  
Dankgebed 

Voorbeden met acclamatie refrein lied 860 ‘Maak heel wat gebroken is’ 
Stilgebed. 

‘Onze Vader’ (NBV) 

Onze Vader in de hemel,  laat uw naam geheiligd worden, laat uw 
koninkrijk komen  en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood  dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze 
schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En 
breng ons niet in beproeving,  maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap,  de macht en de majesteit tot in 
eeuwigheid. Amen 

Slotlied 978 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’: 1, 2, 3, 4. 
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Zegen 

Beaamd  
 
 
 
 
 

Wilt u voorganger en ambtsdragers gelegenheid 
geven de kerkzaal te verlaten? 

Mededelingen: 
Na de kerkdienst kunnen we elkaar ontmoeten bij een kopje koffie, 

thee of glas limonade. 

Volgende week: 20 oktober 2019 
Voorganger: Ds. Gert Landman, De Bilt 
Collecte:  1. Hospice Demeter in De Bilt 

2. Onderhoud gebouwen. 

Autodienst: Wil van de Leden  220 3209 

Boekentafel: aanwezig! 

Mailadressen: 
Wilt u ook met uw mailadres bekend zijn bij de Oosterlichtkerk en is 
dat nog niet het geval? 
Stuurt u dan een verzoek naar wijkscriba@oosterlichtkerkdebilt.nl 

Iedere vrijdag van 11.00--13.00 uur is de kerk open. Een moment om 

even afstand te nemen van alles om u heen, de stilte te zoeken, een 

kaarsje aan te steken, stil weer te gaan of een kop koffie te drinken.  

Predikant:  Ds. Evert van Leersum.  06-23467137.  

 mail: ewjvanleersum@gmail.com 

Ds. Evert van Leersum is in de herfstvakantieweek van 13 tot 20 

oktober met vakantie. In voorkomende gevallen kan er contact 
opgenomen worden met Mieke Snoek  030 2205247 
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