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Thema: Een lijntje naar boven

Voorganger: ds. Jan Berkvens
Muziek: Cobi de Bruijn en Peter Zandberg
E-Collecte is voor het vredeswerk van Doopsgezind Wereldwerk (zie laatste
bladzijde liturgie)


Welkom
Gemeente gaat staan
Openingslied 768 De hemel van hier couplet 1-4
Votum en groet
Antwoordlied 768 couplet 5
Gemeente gaat zitten
Openingsgebed
In memoriam Mieneke Jas
Gezang: The Lord bless you and keep you
Bevestiging kerkenraadsleden
Lied 849 Zoek de wegen van de wijsheid
Inleiding op de dienst
Lezing: Genesis 28: 10-22 Jacobs droom in Bethel
[10] Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. [11] Op zijn tocht
kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was
ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd
en ging op die plaats liggen slapen. [12] Toen kreeg hij een droom. Hij zag een
ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij
Gods engelen omhoog gaan en afdalen. [13] Ook zag hij de HEER bij zich staan, die
zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het
land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. [14] Je zult
zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden
naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde
zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. [15] Ikzelf sta je
terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land
terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’
[16] Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER
aanwezig. Dat besefte ik niet.’ [17] Eerbied vervulde hem. ‘Wat een
ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit
moet de poort van de hemel zijn!’ [18] De volgende morgen vroeg zette Jakob de
steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit
te gieten. [19] Hij gaf die plaats de naam Betel; vroeger heette het daar Luz. [20]
Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij op deze reis
beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, [21] en als ik
veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. [22] Deze steen
die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden – en ik beloof dat ik u dan een
tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft.’

Lied 815 Het eerste licht raakt Jakob aan
Overdenking
Stilte
Gezang: Domine Deus
Gebed
Stil gebed
Onzevader
Lied 1016 Kom, laat ons opgaan
Afsluitende woorden
Gemeente gaat staan
Slotlied 1014 Geef vrede door van hand tot hand
Uitzending en zegen
Gezongen Amen

Collecte DoRe Hoorn in september 2021 voor het
vredeswerk van Doopsgezind Wereldwerk
Doopsgezinden in Nederland zijn weliswaar bescheiden
qua omvang, maar hebben een duidelijke inbreng in de
Nederlandse en de internationale oecumene waar het
gaat om Rechtvaardige Vrede (Wereldraad van Kerken),
de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, aandacht
voor de heelheid van de schepping, het agenderen van
het thema van de geweldloosheid en deelname aan kerkelijke, interreligieuze en
maatschappelijke discussies.
Het afwijzen van de krijgsdienst was al in de tijd van de Reformatie een kenmerk van
de dopers geworden. Vooral de manier, waarop men kerk wil zijn: een navolgende
gemeenschap van vrijwillige belijders die ernaar streeft overeenkomstig de nieuwe
werkelijkheid verzoening te leven midden in de maatschappij en ook in de politiek.
Het vindt zijn uitdrukking in het actieve verzoeningswerk, in de veelzijdige inzet voor
gerechtigheid, in creatieve geweldloze acties voor de (mensen)rechten, in solidariteit
met hen die gediscrimineerd worden tot aan de zorg voor het behoud van de
natuur.
Als WereldWerk leggen we onze prioriteit bij de verdere invulling van het begrip
‘rechtvaardige vrede’ zoals dat centraal stond tijdens de Internationale
Oecumenische Vredesbijeenkomst in mei 2011 in Kingston (Jamaica), tezamen met
reeds lopende zaken rond oorlogspropaganda, discriminatie, onrecht, geweldloze
conflicthantering en de vraag: hoe kunnen wij een wereldwijde vredeskerk worden?
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op
bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68
t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
onder vermelding van "collecte september 2021".

