De Morgenster
Startzondag 12 september 2021
‘Geïnspireerd leven
– de vrucht van de Geest’

- Begin van een nieuw jaarthema –
- Bevestiging ambtsdragers –
De voorbereiding Inleidende muziek; Luiden van de bel;
Aansteken van de kaarsen
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Lied: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ [601]
Groet en bemoediging
Drempelgebed
Wij zingen enkele malen ‘The Kingdom of God is justice and peace’

[Taizé]

Gebed om ontferming, besloten met het zingen van het Kyrië uit Iona [301k]
Glorialied: ‘He’s got the whole world’
Toelichting op de bloemschikking

Moment met de kinderen
- De dienst van het Woord Eerste schriftlezing: Spreuken 8: 32-36
Muzikaal intermezzo: Vivaldi, concert in A-mineur – deel 2
Tweede schriftlezing: Galaten 5: 13-25
Lied: ‘Die chaos schiep tot mensenland’ [322]
Overweging, eindigend in een interactief moment
Lied: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ [992]
- Dienst van bevestiging Wij nemen in dankbaarheid afscheid van Machteld Eilander als pastoraal ouderling
Wij danken enkele gemeenteleden voor alles wat zij hebben bijgedragen aan de
Morgenster.
Wij danken Renate Japenga voor haar werk als jeugdwerker.
Herbevestiging van Eveline van Toor als diaken
Bevestiging van Liesbeth van Renssen en Hannie Verkerk als pastorale ouderlingen
Bevestiging van Jan de Leede als voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de
Protestantse gemeente Hilversum
Gelofte van Erik van Halsema als scriba van de Algemene Kerkenraad van de
Protestantse gemeente Hilversum
Lied: ‘De liefde gaat ons voor’ [829]
- De dienst van gebeden en gaven Pastorale mededeling; wij zingen aansluitend staande lied 961
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
De voorbeden worden beantwoord met een gezongen Heer, onze God wij bidden U
verhoor ons [Lied 367 e]
Mededelingen
De kinderen keren terug in de dienst
Slotlied: ‘Het leven op aarde is vreugde en rijkdom’ [880]
Zending en zegen
Gemeente: gezongen Amen
*****
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Ouderling van dienst:
Voorganger:
Organist:
Diaken:
Kerkrentmeester:
Lector:
Toelichting bloemschikking
Leiding kinderdienst:
Gastheer/vrouw:
Zangers:

Agnes van Lambalgen
Erik van Halsema
Klaas de Haan
Eveline van Toor
Philip Posthumus
Janneke de Leede
Joke Verrij
Lourens Meeuwsen, Karin Timmerman
en Linda Telleman
Max Eilander en Joke Verrij
Eveline Bersma, Aliek de Bruin en Peter Hartman

M.m.v. muziekgroep o.l.v. Klaas de Haan: Frank Brugman (tenor-sax), Marcel
Poorthuis (alt-sax) en Yvette Taal (dwarsfluit)
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