Orde van Dienst
Zondag 12 september 2021

Voorganger: pastor Wim van Goch
Welkom en mededelingen:
Simone Ludikhuijze
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Wim van Liere
Lezen: Jacomien Kleinepier
Beeld & Geluid: Joke Homan en
Johan Klumpenaar
Deurdienst en collecteren:
???? en José Viveen
Bloemen: Addy Haverman
Autodienst: Leo Adriaanse
en Jo Koole
Koffie: Johan Klumpenaar(vroeg),
Carel en Guy en Marcella Kuiper
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Thema: “Hoe God mensen verheft - Maria Ten Hemel Opneming”
Orgelspel
Welkom en mededelingen door Simone
gemeente gaat staan

Om te beginnen zingen we lied 538: 1 t/m 3

2. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

Groet op de drempel
gemeente gaat zitten

Inleiding
Gebed:
(Voorganger)

Ik zing van ganser harte voor de Heer,

(Vrouwen)

Ben opgetogen voor mijn God de Redder,

(Mannen)

Want Hij had oog voor mij, zijn dienares. Maar wie ben ik dat
Hij mij heeft gevraagd?

(Vrouwen)

Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen dat Hij zo grote dingen
aan mij deed, en alle eeuwen stemmen met mij in: de Heer is
machtig en zijn naam is heilig.

(Mannen)

Alle machthebbers stoot hij van hun tronen; arme en kleine
mensen maakt Hij groot.

(Vrouwen)

Wie honger hebben geeft Hij overvloed, en rijken stuurt Hij
heen met lege handen.

(Mannen)

Altijd is Hij zijn volk nog trouw gebleven.
Altijd bezorgd om Israël, zijn dienstknecht.

(Allen)

Zo had Hij het beloofd aan onze vaderen aan Abraham en zijn
volk voorgoed.

Amen
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We zingen lied 316: 1, 3 en 4

3. Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart toespreken.

4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

Lezingen door Jacomien:
Uit het leven van Maria – ‘scenes uit een biografie’
Lucas 1, 26-31 (parafrase)
“Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U, gij zijt
gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw
schoot.”
Lucas 2, 6-7 (Maria, moeder van God)
Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het
was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek,
en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen
nergens plaats om te slapen.
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Lucas 2, 34-35 (Maria Lichtmis en Maria Dolorosa)
Toen zegende Simeon hen, en hij zei tegen Maria: ‘Jouw zoon is een
teken van de dingen die in Israël gaan gebeuren. Veel mensen zullen
door hem nieuw leven krijgen. Maar anderen zullen zich tegen hem
verzetten. Die mensen zullen niet gered worden.’
Simeon zei ook: ‘Maria, jij zult veel verdriet en pijn hebben om je zoon.
Maar al die dingen moeten gebeuren. Want zo wordt duidelijk hoe de
mensen van binnen echt zijn.’
We zingen lied 740: 1 en 2

2. Zij ziet de jongen weggaan, Hij zoekt een nieuw verband.
Zij zal niet in de weg staan, zij schaart zich aan de kant
van dwaze, sterke moeders, zo kwetsbaar in hun kind,
die toch de hoop behoeden, dat kostbnar leven wint.
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Marcus 3, 31-35
Intussen waren de moeder en de broers van Jezus aangekomen bij het
huis waar Jezus was. Ze bleven buiten staan en stuurden iemand naar
binnen om hem te roepen. Binnen zaten alle mensen om Jezus heen. Ze
gaven het bericht aan hem door: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten.
Ze zijn naar u op zoek.’
Maar Jezus antwoordde: ‘Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn
broers?’ Hij keek de mensen aan die om hem heen zaten. En hij zei:
‘Hier zit mijn moeder. Hier zitten mijn broers. Want iedereen die doet
wat God wil, die is mijn broer, mijn zus en mijn moeder.’
Johannes 19, 26-27 (de uitnodiging)
Jezus zag zijn moeder. En naast haar zag hij de leerling van wie hij veel
hield. Toen zei Jezus tegen zijn moeder: ‘Hij is nu uw zoon.’ En tegen
zijn leerling zei hij: ‘Zij is nu jouw moeder.’ Vanaf dat moment zorgde
die leerling voor Maria.
We zingen lied 740: 3
3. Die boodschap van nieuw leven,
de redding van de mens,
dat woord door God gegeven,
een wrede, zoete wens.
Daar hangt Hij, roept zijn Vader;
de hemel zwijgt, kleurt zwart.
Hij sterft en zij komt nader,
een zwaard doorsteekt haar hart.
Handelingen 1: 14
In het huis waren ook de vrouwen die met Jezus meegegaan waren
naar Jeruzalem. En ook Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers
waren er.
We zingen lied 538: 4
4. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.
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Overdenking
Orgelspel
Voorbede, Onze Vader
We zingen lied 961

Inzameling der gaven: (tijdens voorspel van het slotlied)
1ste zak: Diaconie, Kerk in Actie: Werelddiaconaat:
Kerk in Actie: “Bouw de kerk in Syrië weer op”.
Uw bijdrage svp naar Protestantse Kerk Utrecht
NL 10 ABNA 0444 444 777 o.v.v. kerken Syrië.
2de zak: Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v.Wijkkas Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied 221: 1 en 2
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
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2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Zegen
Lied 221:3
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Orgelspel:
Volgende vieringen / activiteiten:
19 september:
26 september:
3 oktober:
10 oktober:

ds. Hans Noordeman
ds. Alain Verheij
ds. Alleke Wieringa
ds. Marga Haas

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