Jaargang 8, nummer 28
Voorgangers: ds. Piet Jan
Rebel en Jan Wilten
Organist: Wouter Koelewijn
Lectrix: Marca Wolfensberger
Psalmen voor Nu

16 juni 2019
Luister,
volk van God

De diaken steekt de Paaskaars aan, waarna het stil wordt
Inleidend orgelspel
Introductie op het openingslied NLB 825
Begroeting door de voorganger
(we gaan staan)

Openingslied NLB 825: 1, 3 en 5
De wereld is van Hem vervuld
Voorganger: De Levende zal u nabij zijn

We wensen elkaar de Vrede van de Heer
(we gaan zitten)
Gebeden vanuit de nood van de wereld, waarin gezongen wordt

Laten we stil zijn
Voorganger:
Hoor Israël, de Levende is onze God, de Levende is één!
(Deuteronomium 6:4)

Voorganger:
Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten
(Deuteronomium 6:5)
Heb je naaste lief als jezelf (Leviticus 19:18)
Afscheid van de basiscatechese
Lied NLB 78a: 1, 2 en 3 Luister, volk van God
We openen de bijbel
Lezing uit het Eerste Testament Genesis 2: 4-7
Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen
werden. Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte –
er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel
veldgewas opgekomen, want de HEERE God had het niet laten regenen op
de aarde; en er was geen mens om de aardbodem te bewerken,
maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem –
toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en
blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend
wezen.
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Lied Psalmen voor Nu 8
[R van den Berg / K van Setten]

O HEER, onze Heer
Uw handtekening staat prachtig onder heel de wereld
U hebt de mens een ereplaats gegeven
Bijna aan God gelijk, zo mag hij leven
Mensen zijn, Heer, uw afgezanten
U legt uw werk in mensenhanden:
De schapen op de dijk, de koeien in de wei
Alles wat leeft in de natuur erbij:
Luchten vol vogels en zeeën vol vis
Al wat zijn weg door oceanen kiest
O HEER, onze Heer
Uw handtekening staat prachtig onder heel de wereld
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Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte uitgenodigd
om nu mee te gaan naar de kindernevendienst.
Lezing uit het Tweede Testament Johannes 3: 1-16
En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider
van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi,
wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze
tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.
Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als
iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet
zien.
Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud
is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder
ingaan en geboren worden?
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren
wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.
Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is
geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw
geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid,
maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het
met iedereen die uit de Geest geboren is.
Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen
gebeuren?
Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u
deze dingen niet?Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij
weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons
getuigenis niet aan. Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe
zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is
opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk
de Zoon des mensen, Die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de
woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.
Lezingen uit: De Herziene Statenvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap

Lied NLB 686 De Geest der Heren heeft een nieuw begin gemaakt
Uitleg en overweging
Lied NLB 146c: 1, 2 en 5 Alles wat adem heeft love de Here
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
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Gebeden, met responsie NLB 368g Adem van God– Stil gebed
Collecte 1. Wijkdiaconie 2. Oecumene in Utrecht
2. De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) geeft vorm aan de
oecumenische samenwerking tussen 19 verschillende kerken in onze stad.
Samen bespreken zij pastorale en diaconale vragen en de USRK is namens
de lidkerken een gesprekspartner voor de stedelijke overheid en
maatschappelijke en religieuze organisaties. Een bekende activiteit van de
USRK is de Kerkennacht die om de twee jaar wordt georganiseerd. Wij
vragen uw steun voor dit belangrijke oecumenische werk waarin kerken
samen laten zien waar het evangelie voor staat en hoe zij dienstbaar zijn
aan de samenleving.
Tijdens de collecte speelt de organist J.S. Bach (1685-1750) - Fugue G
Dur (Gigue). BWV 577
Terwijl de gaven van Brood en Wijn, samen met onze gaven
worden binnengebracht zingen we: NLB 385 De tafel van samen
vg.:
allen:
vg.:
allen:

De Eeuwige, onze God, zal bij U zijn.
De Eeuwige zal U bewaren.
Richt Uw hart op de Eeuwige.
Wij richten ons hart op de Eeuwige, onze God.

Tafelgebed NLB 402b Wij danken U, Vader
Nodiging - Uitdeling
De ambtsdragers met een rode servet delen wijn uit, met een witte servet
druivensap.
Tijdens de uitdeling speelt de organist J.S. Bach (1685-1750) - Largo
ma non tanto, BWV 1043
Lied NLB 602: PvN-groep 1 en 2, allen 3 en 4 Met niets van niets
Mededelingen - de kinderen worden uit de crèche gehaald
Slotlied NLB 413 Grote God wij loven U
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Heenzending en Zegen
De Goede en grote God.
die zijn volk heeft bevrijd,
en die we belijden als de schepper
geprezen zij de naam!
Schenkt ons zijn vrede en zijn vreugde.
Amen.

Na de kerkdienst staat de koffie, thee en limonade in de Voorhof klaar.
Blijft u ook voor een ontmoeting met andere gemeenteleden?
Meeluisteren naar de nieuwe Cantor/Organist.
Na twee rondes, met brieven en met gesprekken, hebben we twee
kandidaten voor de vacature van Cantor/Organist gevonden.
Donderdagmiddag en -avond 20 juni komen zij voorspelen voor een
adviescommissie vanuit de PKN. Zij zullen die avond een breed programma
spelen op het orgel en de vleugel. Ook repeteren zij kort met de Cantorij
en zullen ze de gemeente een lied aanleren.
Voor dit laatste, en natuurlijk ook omdat het enorm leuk en interessant is,
nodigt de sollicitatiecommissie u van harte uit. Kom luisteren, zingen,
waarschijnlijk ook genieten en misschien een beetje oordelen over deze
twee kandidaten.
16:00 – 17:20
19:00 – 20:20

Martijn Borsje
Dorien Schouten

Neem voor de pauze gerust een belegde boterham, zak snoep of prakje
mee zodat we gezellig met zijn allen kunnen avondeten in afwachting van
de tweede kandidaat.
De sollicitatiecommissie: Ally, Coen, David, David en Piet Jan
Volgende week 23 juni: dienst met de bewoners van Bartiméus
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Krijgt jouw foto een plek in de zomertentoonstelling?
Als je goed kijkt zie je in de stad Utrecht heel veel sporen van het
christelijk geloof: in beelden, gebouwen, plaquettes, gevelstenen of
straatnamen. De Kunst en Interieurcommissie is op zoek naar foto's van
deze sporen, zodat we daar een mooie zomertentoonstelling van kunnen
samenstellen. En je kan nog een mooie prijs winnen ook! Stuur je foto
voor 22 juni als JPG-bestand naar kit@tuindorpkerk.nl. Meer informatie:
zie de Mozaïek van mei of vraag Annette Kerkstra.
Kampeerweekend 29/30 juni 2019: allerlaatste kans!
Je hebt werkers van het eerste uur (die hebben zich al aangemeld) en
werkers van het elfde uur (die kunnen alsnog in de wijngaard terecht).
Er zijn op onze vertrouwde veldje K nog een paar plekken voor last minute
boekers. Grijp je kans en hak de knoop nu door.
Het kampeerweekend-nieuwe-stijl met als motto: Niets moet, alles mag!
Tijd en ruimte voor spontane ontmoetingen & verdiepende gesprekken in
een ontspannen sfeer onder het motto: minder moeten, meer ontmoeten.
Het centrale deel van het kampeerweekeinde is van zaterdag 29 juni (13
uur) tot en met zondag 30 juni (13 uur). Eerder komen of langer blijven is
natuurlijk mogelijk (tegen extra kosten).
Meld je aan voor dit unieke Tuindorpkerk kampeerweekend nu het nog
kan. Stuur een mailtje met je gegevens naar ruud.moll@gmail.com.

TDKduZes
Twee jaar geleden ontstond tijdens de tijdcollecte het idee om met een
team sportievelingen vanuit de Tuindorpkerk mee te doen aan Alpe
d’ Huzes. Zovaak als mogelijk, gesponsord, te fiets, rennend of wandelend
de Nederlandse Berg beklimmen. Het doel is (zoveel mogelijk) geld op te
halen waarmee onderzoek naar kanker en naar verbetering van de
kwaliteit van leven van mensen met kanker gefinancierd wordt.
Ties, Jan H, Matthias en David willen hier sowieso naar toe en enkele
enthousiastelingen (of nieuwsgierigen) hebben zich al gemeld.
Schiet één van ons aan als je ook interesse hebt!
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Aan nieuwe bezoekers/ aspirant leden van de Tuindorpkerk:
welkom!
Wellicht bent u vandaag voor het eerst te gast in onze gemeente. Wij
heten u van harte welkom. De Tuindorpkerk wil een hartelijke en gastvrije
gemeenschap zijn waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar
omzien, met elkaar meeleven en elkaar de ruimte geven. Wij hopen dat de
viering en onze gemeente u aanspreken en een uitnodiging vormt om
vaker bij ons langs te komen.
Vele mogelijkheden
Misschien hebt u al vaker een dienst van ons bijgewoond en wilt u zich graag
wat meer verbinden met onze gemeente. Dat kan in de vorm van een
kennismakingsgesprek of het volgen van een van onze cursussen, of
meewerken aan een themadienst. Er zijn vele mogelijkheden. Misschien
bezoekt u onze zondagse vieringen al langere tijd, maar bent u geen (actief)
lid van deze gemeente. Ook daar kunnen we elkaar vinden.
Elkaar (her)kennen
In alle gevallen is het voor het wederzijdse contact belangrijk dat we elkaar
leren kennen en elkaar weten te vinden. Wij willen u daarom uitnodigen om
onderstaande gegevens in te vullen en deze af te geven in de Voorhof. Wij
kunnen u dan op de hoogte houden van de activiteiten van de gemeente en
uitnodigen voor een nadere kennismaking.
-----------------------------------------------------------------------------------Naam:

____________________________________________

Gezinssamenstelling: ____________________________________________
Adres:

____________________________________________

Telefoonnummer:

____________________________________________

E-mail adres:

____________________________________________

Graag aankruisen wat van toepassing is:
ben hier voor de eerste keer
ben sinds kort regelmatige bezoeker
ben al langere tijd regelmatige bezoeker
Lever dit strookje in bij iemand van de ontvangstcommissie, te herkennen aan
de gele badge met “Welkom”.
Hartelijk dank en hopelijk tot ziens!
Voor meer informatie over de Tuindorpkerk:
www.tuindorpkerk.nl
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