
STARTZONDAG 19 september 2021 

Thema ‘Van U is de toekomst’ 

  

Protestantse gemeente Vries 

Voorgangers: ds. Bert Altena & Esther de Vegt 
M.m.v. de cantorij o.l.v. Rianne Meinardi 

Zang en piano door Margot Stevens  
en Cathrien Oldenhuis 



Welkom 

Cantorij: Psalm 121 – Daan Manneke 

Vertaling: 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
vanwaar mijn hulp komen zal. 
Mijn hulp is van de Here, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
De Here zal u bewaren voor alle kwaad, 
uw ziel zal Hij bewaren. 
De Here zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, 
van nu aan tot in eeuwigheid. 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
zoals het was in den beginne, nu en immer 
tot in de eeuwen der eeuwen, 
Amen. 

Inleiding op de viering 

Samenzang: Opwekking 167 

Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan 
Want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer, 
Samen zingen en getuigen 
samen leven tot zijn eer. 



Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is 
en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
De weg van God is niet te keren 
omdat hij er over waakt 
en de Geest verbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

Prijs de Heer 
de weg is open 
naar de Vader naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator 
mijn verlosser, Middelaar. 
Vader met geheven handen 
breng ik u mijn dank en eer. 
‘t is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer. 

Kyriëgebed 

Cantorij: lied 301e  

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

Samenzang met cantorij: lied 305 

Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt  



is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

Schriftlezing: Johannes 7:32-39 door Harm Polman 

Opwekking 136 & 150 door Cathrien en Margot 

Overdenking bij de Startzondag 

Cantorij: Go forth into the world – John Rutter 

Go forth into the world in peace;  
be of good courage;  
hold fast to that which is good;  
render to no one evil for evil;  
strengthen the faint-hearted;  
support the weak; help the afflicted;  
honour all people; love and serve the Lord,  
rejoicing in the power of the Holy Spirit   
And the blessing of God Almighty,  
the Father, the Son, and the Holy Ghost, be upon you,  
and remain with you for ever.  
Amen. 



Bevestiging ambtsdragers + afscheid KND 

Afscheid diaken Sjoerd Riedstra 

Ambtsdragers die hun termijn verlengen: 
Magdaleen Berkhof, ouderling vieren 
Willy Meijering en Jeltje van den Berg, ouderling 
pastoraat 
Erik Poel, ouderling kerkrentmeester, 
Herma van Goor en Anton Zeldenrijk, diaken 

Nieuw te bevestigen als diaken: 
Joke Gerds 

Opwekking 789 Cathrien en Margot 

U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 

Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 

De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 

(Refrein) 

Bridge 4x: 



Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 

(Refrein) 

KOFFIEPAUZE 

ACTIVITEITEN 

Na de activiteiten komen we terug voor het vervolg 
van de viering. 

Korte terugblik op de activiteiten 

Dankgebed en voorbeden 

Cantorij: Notre Père – Duruflé 

Vertaling: 
Onze Vader die in de hemelen 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, 
gelijk ook wij vergeven 
onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van het kwaad. 



Inzameling 

Slotlied samen met Cantorij: lied 689 

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest 
gebeurt aan ons vandaag. 
Dat vuur van het begin, wij ademen het in, 
Gods woord dat antwoord vraagt. 
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak 
en baande nieuwe wegen, 
Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt 
in mens na mens ons tegen. 

Het meeste gaat voorbij, maar meer en meer wordt Hij 
de toekomst die ons wacht. 
Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt, 
Hij peilt en proeft ons hart. 
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam 
aanschouwen wij van verre. 
Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud 
in leven en in sterven. 

Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad 
van brood en spelen zijn. 
De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd, 
wij zullen mensen zijn. 
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht 
aan alles wat wij deden. 
Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede. 

Zegen


