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Zegen 

Gezongen AMEN 
 
Van harte welkom bij de koffie en thee! 
 
Collectes:  
 

1. Diaconie, via de betaallink (iDeal) op de website en in de 
nieuwsbrief, of via bank   IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 
van de Diakonale Raad van de Protestantse Gemeente Tilburg 
en Goirle 
Vermelding: Diaconale collecte 12 september 2021 

 
2. Kerk, via de betaallink (iDeal) op de website en in de 

nieuwsbrief, of via bank   IBAN NL35 INGB 0001 0806 49  
van de Protestantse Gemeente te Tilburg e.o. 
Vermelding: Collecte kerk 

 
Aan deze viering werkten mee: Het blazerstrio (Chris Meijer, Ad Spijkers, 
Leon van Grinsven), Caroline Jones (ouderling van dienst), Jeanne Geleijns-
Vink (diaken) Truus Linkels en Hanneke Bergmans (kosters), Alvin Jones 
(geluid) en Sietske Blok (voorganger). 

Deze dienst is samen voorbereid met de taakgroep Eredienst.  

 

 

 

 

Startzondag 12 september 2021 in de  
Opstandingskerk in Tilburg 
 
Op verhaal komen 
 
Over samen verder bouwen 
 
 
 
 
 

 
 
Het jaarthema 2021/2022 van de Protestantse Kerk  is:  
‘Van U is de toekomst’ 
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Welkom    

Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn, vers 3 en 4.  
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en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

Lied 913 Wat de toekomst brengen moge, vers 1. 
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Lied 117d Laudate omnes gentes 

Vertaling: Alle volken, loof de Heer! 

Gebed 
Samen bidden we het Onze Vader 

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 
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4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

We steken een kaars aan 
We leggen de Bijbel open neer 
 
Lied ‘Uit hartstocht is een plan ontstaan’ (Melodie: ‘Uit vuur en ijzer 
zuur en zout’) 

1. Uit hartstocht is een plan ontstaan 
om met elkaar op weg te gaan. 
Uit hartstocht is een plan ontstaan  
om samen te geloven 
in God die ondeelbaar is 
een enig God voor mensen is 
die trouw blijft en liefde is 
op aarde en hierboven.  
 

2. Uit hartstocht wordt een kerk gebouwd, 
een jonge kerk al eeuwen oud. 
Uit hartstocht wordt een kerk gebouwd: 
de handen uit de mouwen.  
Een kerk niet van steen of hout 
maar op de Geest van God gebouwd. 
Een huis waar voor jong en oud 
een lied klinkt van vertrouwen. 
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3. Uit hartstocht klinkt een nieuw gezang 
van opgang tot zonsondergang. 
Uit hartstocht klinkt een nieuw gezang 
om samen God te eren. 
En zo één gemeente zijn 
zo samen delen brood en wijn. 
Een mens voor elkaar te zijn.     
Zing: Halleluja. Amen! 

Wie zijn hier aanwezig? Waar kom je vandaan? 
 
Gebed 
 
Inleiding 
 
Matteüs 7: 24-27 (NBV)    Jezus zegt: 

24Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken 
worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. 
25Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er 
stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte 
het niet in, want het was gefundeerd op een rots. 26En wie deze 
woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken 
worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. 
27Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er 
stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, 
stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’ 

 

 

5 
 

Waar gaat dit verhaal over? 

In groepjes: 

1. Wat bedoelt Jezus met ‘deze woorden’ (vers 24)? 
2. Wat zou het ‘huis’ voor ons nu kunnen betekenen? 
3. En wat zou het dan betekenen dat huis te bouwen op 

‘rots’ of op ‘zand’? 
4. Aan welk Bijbelverhaal of -tekst doet dit verhaal u 

denken?  
 

5. Met/op welke bouwstenen willen wij onze gemeente 
opbouwen? 

Terugkoppeling uit de groepjes  

Afsluiting 

 

 

 


