Startzondag 2020
Geertekerk Utrecht

A wonderful world!

voorganger ds. Marthe de Vries, ds. Alleke Wieringa
organist Ere Lievonen
koor Geertecantorij
cantor Maarten van der Bijl

INKEER
Welkom, fijn dat u er bent. Het is prettig als u direct plaats neemt. Praat gerust
met de mensen om u heen tot 10.15 uur. Daarna willen we graag stilte in de kerk, de
uitzending begint voor de mensen thuis. Na het luiden van de klokken is er muziek.
Stilte - de tafelkaars wordt aangestoken
Welkom en groet
Openingslied: 513 – God heeft het eerste woord

allen

allen
		
		
		

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

cantorij
		
		
		

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

allen
		
		
		

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Inleiding
Drempelgebed: Breng mij over grenzen
cantorij
		
		
		
		

Deze kleine wereld,
mijn kortzichtigheid
leg ik voor u neer.
Breng mij over grenzen
tot een ommekeer.



allen		



  

 

    

          

cantorij
		
		
		
		
allen

Al mijn kleine angsten,
mijn verloren trouw
leg ik voor u neer.
Breng mij over grenzen
tot een ommekeer.
Breng mij...

cantorij
		
		
		
		
allen

Al mijn zwakke kanten,
mijn verslagenheid,
leg ik voor u neer.
Breng mij over grenzen
tot een ommekeer.
Breng mij...

cantorij
		
		
		
		
allen

Vol verlangen zoek ik
naar geborgenheid,
naar een ommekeer.
Breng mij over grenzen
tot een ommekeer.
Breng mij...

WOORD
Monoloog van Eva - tekst Barbara de Beaufort
Zingen: 928 - Hoe ik ook ben

cantorij

allen Hoe ik ook ben
		 verloren geraakt,
		 nog draagt mij een engel.
allen Hoe ik ook ben
		 geworden tot niets,
		 nog ziet mij die Ene.
Overdenking
Stilte
Muziek

DELEN
Mededelingen
Collecte
Normaalgesproken wordt er op dit moment
in de dienst rondgegaan voor de collecte.
In verband met Corona echter vragen wij u
digitaal uw bijdrage te doen, voor het werk
van de diaconie (de eerste collecte) en voor het
gemeentewerk (de tweede collecte).
U kunt bijdragen door het gebruik van de
Givt-app (wat de voorkeur heef) of door een
bankoverschrijving. Eén van de voordelen van digitaal geven is, dat de
giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. U kunt de Givt-app
downloaden en de code rechts inscannen om over te maken naar resp.
de diaconie en de gemeente. Voor meer informate hierover, of als u de
overschrijving per bank wilt doen, verwijzen we u naar
utrecht.remonstranten.nl/digitaal-collecteren. Alvast hartelijk dank!
Welkom aan de nieuwe leden en vrienden

Zingen: 657 - Zolang wij ademhalen 1, 2, 3

allen

cantorij
		
		
		

Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild.

allen
		
		
		

Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.

Gebeden
- voorbeden
		
na elke bede zingen we een couplet van ‘Hoe ik ook ben’

allen

allen Hoe ik ook ben
		 verloren geraakt,
		 nog draagt mij een engel.
allen Hoe ik ook ben
		 geworden tot niets,
		 nog ziet mij die Ene.
- stil gebed
- Onze Vader
cantorij
		
		
		
		
		
		
		

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 aan anderen hun schuld 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.

Uitzending
Slotlied: 978 Aan u behoort, o Heer der Heren

allen

allen
		
		
		
		
		

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

allen
		
		
		
		
		

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

allen
		
		
		
		
		

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Uitzending
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Volgende diensten

De volgende diensten in de Geertekerk zijn:
- zondag 20 september, 10.30 uur, ds. Florus Kruyne, vredeszondag
(zie hierna)
- zondag 27 september, 10.30 uur, ds. Marthe de Vries
Als u een dienst wil bijwonen moet u zich opgeven via
reservering@geertekerk.nl, uiterlijk zaterdagavond.
U krijgt dan zo snel mogelijk bericht of er plaats is.
Vredesweek, 19 t/m 27 september 2020
De vredesweek 2020 gaat over het omgaan met verschillen. Verschillen
in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie, over hoe belangrijk het is
om het verhaal van de ander te leren kennen. Op 20 september is er in
de Geertekerk een vredesdienst onder leiding van ds. Florus Kruyne.
De collecte van de diaconie is dan bestemd voor PAX en er worden
vredeskranten van PAX uitgedeeld. Er zal dit jaar geen Geertecafé zijn.
Wel zijn er op verschillende plaatsen in Utrecht andere activiteiten in
het kader van vrede. Zie www.vredesweek.nl en www.uplr.nl
Zing mee met de Cantorij!
De cantorij is in alle stemgroepen op zoek naar leden. We repeteren op
maandag van 19.30 u tot 21.00 u. Meer weten? info@geertecantorij.nl

Misschien bent u hier voor het eerst en wilt u wat meer weten over
onze geloofsgemeenschap? Spreek dan gerust één van de leden van de
kerkenraad aan, te herkennen aan hun naamkaartje.
Remonstranten kennen geen leerregels of dogma’s; zij leggen de
nadruk op een persoonlijk geloof. Niemand kan hen voorschrijven hoe
zij moeten denken over God of wat zij moeten of mogen geloven. De
Bijbel is voor hen een verzameling geschriften, waarin mensen tijd- en
plaatsgebonden van hun geloof hebben getuigd. Deze getuigenissen
kunnen een bron van inspiratie zijn, als zij in vrijheid aan hun
betekenis voor deze tijd mogen worden getoetst. Meer informatie bij
de boekentafel in de hal of bij een lid van de kerkenraad. Zie ook: www.
geertekerk.nl
De tekst van de Remonstrantse Beginselverklaring luidt als volgt: De
Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld
in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van
vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen.

