STARTZONDAG in DE BRON - 11 SEPTEMBER 2022
THEMA: VAN U IS DE TOEKOMST
Voorgangers: Maria Ufkes en Grietje Bethlehem
Piano: Inez Heijkoop

MUZIEK
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Aansteken Paaskaars
Lied: LB 283: 1, 2, 5 In de veelheid van geluiden

2. En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
Gedicht voor toerusting en aandacht
‘Eén ster
maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
maakt de dag minder stil
Eén vonk
kan het begin van een vuur zijn
Eén noot
het begin van een lied
Eén kind
het begin van een toekomst.’
bron onbekend

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U noemen
en dit huis zingt met ons mee!

Lied: ZZZ 85 Dank voor de adem

2. Dank voor de aarde die mij draagt,
het water om te drinken,
het vuur dat licht en warmte geeft.

4. Dank voor het woord dat klinkt en roept,
dat opkomt voor de vrede,
als waarheid door de wereld gaat.

Dank voor het leven, hart en ziel,
de hoop die houdt mij gaande,
belofte dat het goed zal zijn.
3. Dank voor wie zorgen voor elkaar
en die elkaar waarderen,
in eerbied door het leven gaan.

Dank voor het lied dat vreugde schept,
dat verder draagt dan woorden,
dat mensen één maakt met elkaar.
5. Dank voor de nacht die stilte geeft,
de slaap en tijd voor dromen
totdat de nieuwe dag begint.

Dank voor het tedere gebaar
de kussen op de monden,
een ander die mijn leven deelt.

Dank voor de toekomst die mij wacht,
de lengte van mijn dagen
totdat mijn tijd voorbij zal zijn.

Lezing: Mattheus 13: 1-9; een gelijkenis
Muziek om te luisteren: clip Youtube https://youtu.be/7fJGAK5z6Bc
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Lied: LB 1006 Samen biddend zingen we: Onze Vader
tijdens het zingen kan in stilte een kaars worden aangestoken
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Mededelingen
Kernvragen voor de wandeling, de collage, het schilderen of de meditatie hoek
Zie je soms in het dagelijks leven, dat het Koninkrijk van God ondanks alles tóch wortel
schiet? Omdat er zomaar een onverwacht teken is van geloof, hoop of liefde?
Wat heeft de tekst ons verteld over de woorden ‘Van U is de toekomst’. Wat betekent
dit voor de manier waarop we in het leven willen staan en/of de keuzes die wij willen
maken?
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We gaan met het verhaal aan de gang met eigen keuze:
1. Wandeling in 2 groepen
2. Gespreksspel: toekomstgerichte vragen
3. Collage bij het thema, ook voor kinderen
4. Schilderen op canvas, ook voor kinderen
5. Meditatie in een aparte ruimte
6. Brief schrijven aan je (klein) kinderen of je oudere zelf
Terugkeer van alle groepen
Lied: LB 608 De steppe zal bloeien.

6

2. De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven
Die gingen in rouw
tot aan de einde der aarde
één voor één, en voor goed,
die keren in stoeten,
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

3. De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven

Zegen:
Laat dan ons hart U toebehoren,
en laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren,
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel ons begroet.
Uitnodiging voor feestelijke ontmoeting in koffiehuis
Slotlied: LB 423 ‘Nu wij uiteengaan’
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2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

De eerste collecte: Luisterlijn (Sensoor)
In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De Luisterlijn is dag
en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een
vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon.
Met dank aan ruim 1500 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door
deskundige beroepskrachten. Dankzij uw bijdrage kan dit belangrijke werk blijvend
gefinancierd worden.
Tweede collecte: Jong Protestant: De kerk: een thuis voor jongeren
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien
dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge
gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen
waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar
jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten
impact hebben. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 SNSB 0902 2923 23 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente De Bron, onder vermelding van collecte dd. …
of via:
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