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PROTESTANTSE  GEMEENTE  Bathmen - Okkenbroek 
 
 
 

 13 september 2020 

 

 STARTZONDAG 
 

 

 
 
 

 
 

 
 Aan de dienst werken mee 

 De werkgroep Startzondag: Pastoresteam, Ankie, Géke, Mientje, Thea 

 Ouderling van dienst: Frits Mandersloot 

 Diaken: Jan Stegink, Gerard Fransen en leden van de ZWO 

 Lector: Tineke Dragt 

 Muziek: Ingeborg van Dokkum 

 Koster: Tonnie Roeterdink 

 Beeld en geluid: André Olden en Jan Stegink 

 Filmopname: Coen de Jong 
 Catering: Toos Nikkels en Ria Broekhuis 
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ORDE VAN DIENST 

 

OM TE BEGINNEN 

 

Muziek  

 

gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 

voorbereiden op de dienst 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

(We gaan staan) 

Openingslied  ‘Zomaar een dak’ – Lied 276 vs. 1, 2 en 3 
 
Bemoediging en groet  door de voorganger 

v:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
a:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
a:  en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 
Groet 
v:   De vrede van de Heer is met u allen! 
a:   Zijn vrede is ook met u. 
v:   Wenst elkaar de vrede.         (We gaan zitten)    
 
 
Openingsgebed 
 
Toelichting op het thema: ‘het Goede Leven’ 

 
Luisterlied: ‘Als de liefde niet bestond’ – Toon Hermans 
 

Als de liefde niet bestond 
Zullen ze stilstaan, de rivieren 
En de vogels en de dieren 
Als de liefde niet bestond 

 
Als de liefde niet bestond 
Zou het strand de zee verlaten 
Ze hebben niets meer te bepraten 
Als de liefde niet bestond 
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Als de liefde niet bestond 
Zou de maan niet langer lichten 
Geen dichter zou meer dichten 
Als de liefde niet bestond 

 
Nergens zouden bloemen staan 
En de aarde zou verkleuren 
Overal gesloten deuren 
En de klok zou niet meer slaan 
 
Als de liefde niet bestond 
Dan was heel de vrijerij bedorven 
De wereld was gauw uitgestorven 
Als de liefde niet bestond 

 
Als de liefde niet bestond 
Zou de zon niet langer stralen 
De wind zou niet meer ademhalen 
Als de liefde niet bestond 
 
Geen appel zou meer rijpen 
Zoals eens in het paradijs 
Als wij elkaar niet meer begrijpen 
Dan is de wereld koud als ijs 
 
Ik zou sterven van de kou 
En m'n adem zou bevriezen 
Als ik je liefde zou verliezen 
Er is geen liefde zonder jou 

 
 
 

Uit de bijbel: Genesis 1 vs. 1-5 ‘Licht’ 
 
Paaskaars met uitleg 
 
Zingen in canon ‘Licht om te leven’ – Lied 219 
 
Gedicht: ‘Voor mij is geluk’ – Gerard van Midden 
 

Voor mij is geluk de wind om mijn oren, 
de zon in de lucht en lang-uit in ’t gras. 
Voor mij is geluk de stilte te horen 
om zo te ontdekken hoe het ooit was. 
 
Voor mij is geluk het leven te delen, 
een hand in mijn hand en samen op pad. 
Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen 
en zachtjes te fluis’tren: ‘Jij bent mijn schat’. 
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 Voor mij is geluk om vrede te maken. 
 De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt. 
 Voor mij is geluk de ruzies te staken, 
 om muren te slechten, stoppen met strijd. 
 Om liefde te geven, nu en altijd. 
 
 

Zingen  ‘Onze Vader in de hemel’ – Lied 1006 
 
 
Zegen 
 
 Gezegend jij, mensenkind 
 Vergeet nooit 
 de wind die zachtjes ademt 
 het zingen van de nachtegaal 
 diep in het nachtelijk woud, 
 de vlam die eeuwig brandt 
 maar niets verteert. 
 Want God is goedgunstig 
 en vindt wie Hem zoeken. 
 Gezegend ben jij! 
 
beantwoord met Amen, amen, amen. 
 
 
  
VERVOLG-PROGRAMMA  
 
Uitleg over het vervolg en over de collecte     
 
Koffie en Thee 
 
‘Het spel’ 
 
Gezamenlijke lunch 
 
 
Afsluiting om 13.00 uur 


