
Liturgie van zondag 14 juni 2020 

 
Thema: Hoop                          

 

In de serie van drie carrouseldiensten die we houden met de gemeenten van Oisterwijk, 

Hilvarenbeek en Tilburg gaat het over Geloof, Hoop en Liefde. Deze week gaat het over 

hoop. Net als vorige week komen drie gemeenteleden aan het woord die vertellen wat hoop 

voor hen betekent. De bloemschikking verbeeldt de hoop vanuit het verhaal van de 

regenboog bij Noach.  

 

De regenboog is het symbool van hoop geworden, maar waarom eigenlijk? En waar gaat die 

regenboog in het verhaal van Noach over? We zingen en horen liederen over hoop, en ook 

over de veelkleurigheid van de kerk.  

 

Voorganger: ds. Otto Grevink. 

 

- Intro 

- Lied: ‘Dit is de morgen als ooit de eerste’ (lied 216) 

- Welkom 

- Gesprek 

- Filmpje over hoop 

- Lied: ‘Votum en groet’ (Sela) 

- Gebed 

- Lied: ‘Klankresten’ 

- Psalm 121   

- Lied: ‘Toekomst vol van hoop ‘ (Sela) 

- Lezing: Genesis 9: 8-17 

- Lied: ‘Verberg mij nu’ (lied 940) 

- Overweging 

- Lied: ‘Meesterwerk’ 

- Gebeden, stil gebed 

- Onze Vader 

- Collecten: 

1. Dorpskerken, via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 

(DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. Dorpskerken)  

2. Vieringen van de kerken: via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 

(PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. coronaviering) 

- Lied: ‘Gebed om zegen’ (Sela) 

- Zegen 

- Lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (lied 416) 

 

Betrokken bij de dienst zijn: Annelies van Wijk en Jessica Hagoort (bloemschikking), Marijn 

Romeijn, Erik Bloklander en Vincent Bonis (techniek), Wouter van der Meiden (piano), 

Marieke Wagemakers (zang), Gert van Staalduinen (ondertiteling (op afstand)), Rik de Jong 

(beheer Whatsapp (op afstand)), Sandra Gaakeer (filmmontage (op afstand)), ds. Otto 

Grevink (voorganger), Theo van de Sanden - Bout (tafelheer). 

 

De diaconale collecte is via Kerk in Actie voor dorpskerken 

Pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, 

open   vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om 

dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond 

kerk-en-leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de 

dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden. Collecteert u 

mee? 

https://debijbel.nl/bijbel/BGT/PSA.121/Psalm-121
https://debijbel.nl/bijbel/BGT/GEN.9/Genesis-9
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=rHAU6Gf61ovcEGSTQBMYWykpypSP2pwz
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=iwFqNukirTKixixN4IcBZvbe5JupHdKC

