Orde van Dienst
Zondag 5 september 2021
Voorganger: ds. Aries van Meeteren
Welkom en mededelingen:
Wim van Liere
Lezen: Jenny Adriaanse
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Henk Kappers
Beeld & Geluid: Gert Kooiman,
Joke en Johan
Deurdienst en collecteren:
Carla Oldenziel en
Berend van der Veen
Bloemen: Addy Haverman
Autodienst: Luuk Boogert en
Jo Koole
Koffie: Leida Boone (vroeg),
Barbara Schorer, Carel en Gu

Thema: “De Simson in ons”
Orgelspel
Welkom en mededelingen door Wim
gemeente gaat staan

We zingen het lied “U roept ons weg uit de woestijn”

1. U roept ons weg uit de woestijn,
uw dromen tegemoet
van een aarde, die eens nieuw zal zijn
waar geen hart meer kwaad vermoedt.

2. U reikt ons wil en wapen aan
en rust ons tot de strijd,
om hier voor de vrede pal te staan
namens uw gerechtigheid.

3. U schermt ons af met helm en schild,
hebt ons met moed geschoeid,
om ook dát te doen wat U hier wilt
vanuit liefde onvermoeid.

4. U roept ons op gezant te zijn
van ’s scheppings doel en zin,
van een wereld die humaan mag zijn,
van een aarde godbemind.
gemeente gaat zitten

Woord van vertouwen en welkom
We zingen het lied “Waartoe zijn wij op aarde”

1. Waartoe zijn wij op aarde
is het alleen geschenk,
geboren worden, leven,
kostbaar maar kort moment?

3. Waarom dan al ons zwoegen
om goed te doen, te zijn,
om steeds het tij te keren
waar wij te zwak voor zijn?

2. Waarom dan al dat lijden
aan ziekte, angst en pijn,
aan oorlog, honger, wreedheid,
gemis, verlatenheid?

4. Waarom zijn wij geworden
tot een tweesnijdend zwaard,
dat snoeien kan ten goede
en snijden als het kwaad?

Gebed,
Introductie op het thema
We zingen het lied “De wereld neemt het kwaad voor lief”
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1. De wereld neemt het kwaad voor lief
als onontkoombaar ongerief
en angst regeert, van tijd tot tijd
gehuld in onverschilligheid.
2. Rechtvaardig ben je als je breekt
met een verwrongen vijandbeeld.
Een mens van achterdocht bevrijd
wordt stem van Gods barmhartigheid.
Introductie op de lezingen
Lezing door Jenny: Richteren 6: 17 t/m 22
Nog nooit heeft een scheermes mijn hoofd aangeraakt,’ vertrouwde hij haar
toe. ‘Dat is omdat ik al vanaf de moederschoot als nazireeër aan God gewijd
ben. Als mijn hoofdhaar zou worden afgeschoren, zou mijn kracht me in de
steek laten en zou ik net zo zwak zijn als ieder ander.’ Delila voelde dat hij
ditmaal de waarheid had verteld en stuurde de Filistijnse vorsten de
boodschap: ‘Deze keer moet u zelf komen, want nu heeft hij mij de waarheid
toevertrouwd.’ Ze kwamen naar haar toe en brachten het geld voor haar mee.
Zodra Simson in haar schoot in slaap was gevallen liet ze een van de
Filistijnen binnenkomen, en in diens bijzijn schoor ze Simsons zeven
haarvlechten af. Daardoor week zijn kracht en zo maakte zij hem
weerloos.‘De Filistijnen zijn er om je te halen, Simson!’ riep ze. Simson werd
wakker en wilde opspringen en zich losrukken, net als de vorige keren, want
hij wist niet dat de HEER hem verlaten had. Maar de Filistijnen grepen hem,
staken zijn ogen uit en voerden hem mee naar Gaza, geboeid met bronzen
ketenen. In Gaza werd hij in de gevangenis gezet, waar hij meel moest malen.
Maar zijn afgeschoren haar begon meteen weer aan te groeien.
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We zingen lied “Waar geen oog is voor de ander” 1 en 2

1. Waar geen oog is voor de ander
en het recht der sterkste geldt,
waar geen lieve woorden landen
en men grijpt naar bot geweld,
worden mensen afgeschreven,
wordt de aarde tot een hel,
daar is mooi en kostbaar leven
doodgewoon niet meer in tel.

3. Steeds als met gebalde vuisten
keihard en genadeloos
kwetsbaar leven wordt ontluisterd,
beeld van God, maar breekbaar, broos
wordt de Schepper zelf geschonden
en daar wordt ons voortbestaan
door de toegebrachte wonden
rechtstreeks op het spel gezet.

Lezing door Jenny: Richteren 16: 23 t/m 30
Onze god heeft onze vijand Simson aan ons uitgeleverd,’ verklaarden de
Filistijnse vorsten, en daarom hielden ze een groot offerfeest ter ere van hun
god Dagon. Bij het zien van Simson juichte het volk:
‘Geloofd zij onze god, want hij levert aan ons uit
onze vijand, die ons land verwoestte,
onze vijand, die zo velen van ons doodde.’
Ze waren in een steeds vrolijker stemming geraakt, en ten slotte had iemand
voorgesteld: ‘Laten we Simson erbij halen, dan kunnen we lachen.’ Simson
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werd uit de gevangenis gehaald en moest om de feestgangers te vermaken
tussen de zuilen van de tempel gaan staan. Hij vroeg aan de jongen die hem
geleidde: ‘Zet me zo neer dat ik de zuilen kan aanraken waarop de tempel
rust, dan kan ik daartegen steunen.’ De tempel was vol mensen, onder wie de
Filistijnse stadsvorsten, en er waren ook nog zo’n drieduizend mannen en
vrouwen op het dak geklommen om naar Simson te kijken en hem uit te
jouwen. Maar Simson riep de HEER om hulp en bad: ‘HEER, mijn God, denk
toch aan mij! Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht, zodat ik me
voor minstens één van mijn beide ogen op de Filistijnen kan wreken.’
Voorzichtig betastte hij de twee middelste steunpilaren van de tempel, zette
zich met beide handen schrap en riep uit: ‘Mijn dood zal de dood zijn van de
Filistijnen!’ Toen duwde hij uit alle macht. De tempel stortte in en alle
aanwezigen, ook de stadsvorsten, werden bedolven. Zo maakte Simson bij zijn
dood meer slachtoffers dan tijdens zijn hele leven.

We zingen het lied “Waar geen oog is voor de ander”, couplet 3
3. Waar met messen en met wapens
wordt geslagen en gemoord
wat in liefde is geschapen
door Gods handen, op Gods woord,
daar verliest een mens zijn waarde,
wordt een werktuig van het kwaad,
wijkt het recht van deze aarde
wat ons allemaal diep schaadt.
Overdenking
Orgelspel
We zingen het “Lied van de zache krachten”
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1. De sterke moet de zwakke dienen, 2. Niet in een vuist laat God zich
Gods rijk begint van onderop
vinden,
Het verhaal van de Ongeziene
niet in geweld of willekeur,
zet onze wereld op zijn kop.
maar in de roep van zijn beminden,
hun hoopvol kloppen aan de deur.
3. De zachte krachten zullen winnen.
In hen schrijft God geschiedenis.
Zijn Koninkrijk zal daar beginnen
waar Liefde tegenwoordig is.
Gebed
Inzameling der gaven: (tijdens voorspel van het slotlied)
1ste zak: Diaconie, Kerk in Actie: Werelddiaconaat:
“Een sterke kerk op een kwetsbare plek in Noord Ghana”.
Uw bijdrage svp naar IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457
o.v.v. project Noord Ghana
2de zak: Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v.Wijkkas Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied Als bloemen op een stralend veld'

1. Als bloemen op een stralend veld
als licht van zomerzon,
zo heeft God onder ons gespeld
het woord dat overwon.
Dat woord heet: liefde voor elkaar,
als vlam die kou verdrijft,
als vuur dat warmte overdraagt
en lichtend in ons blijft.

2. Als kleuren op een nieuw palet,
als lachen van een kind,
zo heeft God in ons ingebed
het woord dat harten wint.
Dat woord heet: liefde voor elkaar,
als schouderklop en kracht,
als stem die goedheid woorden geeft
en op ons antwoord wacht.

Zegen
Orgelspel: Toccata in F-dur, BWV 540 - J.S. Bach (1685-1750)
Volgende vieringen / activiteiten:
12 september:
19 september:
26 september:
3 oktober:

pastor Wim van Goch
ds. Hans Noordeman
ds. Alain Verheij
ds. Alleke Wieringa

Voor uw digitale giften: scan deze Qrcode, en volg de aanwijzingen:

