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‘Mijn monument is jouw monument’
Startzondag valt dit jaar samen met Open Monumentendag, een van de 
grootste culturele evenementen van ons land, waar we elk jaar aan 
meedoen. Het thema van dit jaar is ‘Mijn monument is jouw monument’. 
Het laat zich op uiteenlopende wijzen opvatten. 
Ik hoor er bijvoorbeeld een antwoord in op de vraag van wie onze 
monumenten zijn. ‘Mijn monument is jouw monument’ accentueert dat  
monumenten gedeeld bezit zijn, waarbij de persoonlijke band ertoe doet. 
Een gedeelde erfenis die bovendien doorgaat van generatie op generatie. 
Tegelijk kun je in het thema een opdracht lezen. Een monument is te 
waardevol om voor jezelf te houden. Die opdracht kan zelfs wat klemmend 
klinken: laat me niet alleen met mijn monument!

‘Mijn kerk is jouw kerk’
Van het thema van Monumentendag is het niet zo’n grote stap naar hoe 
wij naar de kerk kijken, ook naar deze kerk, die een symbool is van onze 
geloofsgemeenschap. In ons beleid proberen we er rekenschap van te 
geven dat deze kerk weliswaar in eigendom is van deze gemeente, maar 
dat de strekking van ‘kerk’ nog wel wat meer is. Deze kerk verwijst in alles 
naar een gedeelde, gehoopte, geloofde werkelijkheid, door de tijd heen. In 
dit verband moet ook diaken Laurentius worden genoemd: delen en 
geloven zijn bij hem onlosmakelijk verbonden. Niet voor niets is zijn naam 
aan dit gebouw verbonden en is in de muren van dit monument een plaats 
voor hem uitgespaard. Laurentius zou goed tegen ons kunnen zeggen: ‘mijn
kerk, de kerk waar ik mij aan wijd, is jouw kerk.’   

‘Mijn aarde is jouw aarde’
In de viering komen vandaag Jozef en Jezus naar voren. Tegen de 
verdrukking in zoeken zij naar wat goed is en houden daaraan vast. Het zijn 
volhardende en weldadige mensen die weten dat ze nodig zijn én aan 
zichzelf voorbij kunnen kijken. Door hen gloort er achter doodlopende 
wegen een nieuwe werkelijkheid. Er valt licht op het goede samenleven dat
onbereikbaar leek. Beloofde aarde wordt werkelijkheid. Aan de tafel, 
delend van het brood, proeven we de voorsmaak van dat gehoopte 
samenleven. Het grote perspectief dat ons te boven gaat: ‘mijn aarde is 
jouw aarde.’ 

Ds. Eward Postma 



DIENST VAN DE SCHRIFT EN MAALTIJD VAN DE HEER

INTREDE

KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE    De kaarsen worden aangestoken

allen gaan staan
a  INTROÏTUSLIED  273

v In de + Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a Amen

v Genade zij u en vrede
van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.

a Amen

v Ik zal opgaan tot het altaar van God,
a tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd’ vervult.
v Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE
a die hemel en aarde gemaakt heeft.

v Buigen wij ons voor God,
in vertrouwen op zijn barmhartigheid.

a Voor u belijden wij, almogende God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben 
in gedachten, woorden en werken.
… gebedsstilte …

v Ontferm U over ons,
a. vergeef ons onze zonden

en geleid ons tot eeuwig leven.
v Door Jezus Christus, onze Heer.
a Amen

KYRIE EN GLORIA      v-a Kyrie- en Gloriahymne 299-E 



GEBED VAN DE ZONDAG

v Gij, ENE en Eeuwige, goede en rechtvaardige God,
die mensen samenbrengt
en met hen een weg van leven gaat,
wij bidden U 
openbaar ons uw liefde die door diepten gaat,
open ons verstand en ons hart,
dat wij Hem kennen
die de Bron van leven is,
Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

a Amen  (gezongen) 

MET DE KINDEREN
LIED 784

allen zitten 

DE HEILIGE SCHRIFT

THORA: GENESIS 45,1-15
l U loven wij, o God.
a in eeuwigheid. Amen.  (gezongen)

ANTWOORDLIED 993
allen staan

v Wij horen de woorden van het heilig Evangelie volgens Johannes.
HALLELUJA 338a
v Halleluja, halleluja, halleluja; 
a Halleluja, halleluja, halleluja.
v. Het woord is vlees geworden * en heeft onder ons gewoond.
a Halleluja, halleluja, halleluja.
v Christus, het brood des levens, * de spijze van de eeuwigheid.
a Halleluja, halleluja, halleluja.

EVANGELIE: JOHANNES 7,25-32



v Woord van de Levende God 

allen zitten
VERKONDIGING

LIED 912

VOORBEDE de intenties worden telkens besloten met:

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN

VREDEGROET
v De vrede van de Heer zij altijd met u!
a Zijn vrede ook met u!

MEDEDELINGEN en INZAMELING VAN DE GAVEN  
Bestemming: 1. Diaconie 2. Missionair werk (landelijk) 
3. Eigen gemeente.  Tijdens de toebereiding van de tafel ORGELSPEL

GEBED OVER DE GAVEN
v Aanvaard, Heer, de gaven  waarmee wij tot U komen.

Laat wat ieder van ons U aanbiedt ter ere van uw Naam,
voor allen heilzaam zijn. Door Christus, onze Heer.

a Amen



TAFELGEBED  allen staan
v De HEER zal bij u zijn.
a De HEER zal u bewaren.
v Verheft uw hart.
a Wij zijn met ons hart bij de HEER.
v Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
a Hij is onze dankbaarheid waardig.

Ja waarlijk, het past ons, o HEER,
het is onze plicht en zaligheid
U dank te brengen, overal en altijd
omdat Gij mensen voorgaat,
uw bedevaartsgemeente onderweg
naar de beloofde aarde, als in een wolk en in een vuur
door Christus, onze Heer, die alles heeft voleindigd
wat geschreven stond van oudsher: het pascha van de bevrijding,
de tocht oor de woestijn, alle beproeving
en heel de geboorte door uw Woord.
Daarom met alle dienende geesten en vurige harten,
met heel uw kerk en al wat adem heeft,
zingen wij U om zijnentwil:

Eeuwige en Heilige,
wij zegenen uw Naam vanwege de ganse schepping.
Door uw goedheid hebben wij dit brood om te geven
en deze wijn om te schenken; het is alles van U,
Zend dan, o eeuwige Koning,
uw Geest die levend maakt
op deze vruchten van de aarde,
dit werk van mensenhanden,
zodat wij eten en drinken
het lichaam en bloed van uw Zoon,
in eeuwigheid geprezen!
O Heer, kom ons te hulp!



De gedaante van deze wereld gaat voorbij.
O God, maak Gij ons levend
en heilig uw Naam.
Dank zij de God van David
door Jezus, zijn dienaar,
die in dezelfde nacht
dat Hij is overgeleverd,
brood nam, U zegende, het brak en zei:

Dit is mijn lichaam voor u.
Doet dit tot mijn gedachtenis.

En evenzo na de maaltijd,
als hij een beker had genomen en gedankt had:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet het zo dikwijls gij die drinkt
tot mijn gedachtenis.

a Zo vaak wij dit brood eten
en deze beker drinken,
verkondigen wij de dood van onze Heer
totdat Hij komt.

v Amen.

a 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 onze schuldenaars 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. allen zitten

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

a Agnus Dei – 408-E 



Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, kan naar voren komen om 
brood  te ontvangen. 

COMMUNIELIED 655

SLOTGEBED
v Gij, ENE en Eeuwige, draagt en voedt de wereld

dag aan dag, en dieper dan wij durven vermoeden,
zijt Gij aanwezig, overal waar wij gaan.
Wij danken U voor die aanwezigheid,
die zo verborgen en kwetsbaar, zo trouw en daadwerkelijk is.
Wij geloven daarin en wij leven van U,
zoals wij leven van het brood,
zoals wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid.
Door Christus onze Heer.

a Amen (gezongen)

ZENDING EN ZEGEN

LIED 793 allen staan

ZEGEN  

ORGELSPEL

3 Collectes bij de uitgang

Colofon

Voorganger  ds. Eward Postma
Ouderling                     Elly Wilms
Diaken                          Iris Pinel
Organist Gijs van Spankeren
Koster Ingeborg Haspels
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Agenda

Zondag 19 september, 10.00 uur, dienst van de Schrift en Maaltijd
Voorganger: ds. K. Blei




