Orde van Dienst
Zondag 19 september 2021
Voorganger: ds. Hans Noordeman
Welkom en mededelingen:
Teatske Hoogenboom
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Henk Soepenberg
Lezen: Addy Haverman
Beeld & Geluid: Gert Kooiman
en Joop Tillema
Deurdienst en collecteren:
Leida Boone en Krina Wattel
Bloemen: Henny Kuut
Autodienst: Niels van der Velde
En Hans Vreeke
Koffie: Anneke Lutgendorff (vroeg),
Els Koole en Nienke Slump

Orgelspel: 'Schmucke dich, o liebe Seele" BWV 654 J.S. Bach
Welkom en mededelingen door Teatske
We zingen lied 274: 1, 2 en 3 (TT 7)

2. Ontferm u God, kyrie eliëson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder u raken wij de liefde kwijt.
3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank u voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Woord van vertrouwen / Votum
We zingen lied 834: 1, 2 en 3 (LvdK 437)

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.
gemeente gaat zitten

Inleiding
Stilte
Gebed
We zingen lied 326: 1, 2 en 5 (TT 6)

2. Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.
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5. Van ver, van oudsher aangezegd,
een Naam, opnieuw op ons gelegd,
een Woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

1ste Lezing: Jesaja 12: 1 – 6: Loflied
Op die dag zul je zeggen:
‘Ik zal u loven, HEER.
U bent woedend op mij geweest,
maar uw toorn is geweken, u troost mij.
God, hij is mijn redder.
Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet,
want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer,
hij heeft mij redding gebracht.’
Vol vreugde zullen jullie water putten
uit de bron van de redding.
Op die dag zullen jullie zeggen:
‘Loof de HEER, roep zijn naam uit.
Maak alle volken zijn daden bekend,
verkondig zijn verheven naam.
Zing een lied voor de HEER:
wonderbaarlijk zijn zijn daden.
Laat heel de aarde dit weten.
Jubel en juich, inwoners van Sion,
want groot is de Heilige van Israël,
die in jullie midden woont.’

Orgelspel
2de Lezing: Lucas 10: 1 -20
Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen
Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan twee
voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te
gaan. Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig;
vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst
binnen te halen. Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder
de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en
groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst:
“Vrede voor dit huis!” Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede
met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis, en
eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet
van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar
welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en

zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” Maar als jullie
een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en
zeg: “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons
af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!”
Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van
die stad. Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de
wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners van
die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun
hoofd tot inkeer gekomen zijn. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van
Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Kafarnaüm, je denkt
toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het
dodenrijk zul je afdalen! Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie
afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft.’
De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de
demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.’ Hij zei tegen
hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! Bedenk wel: ik
heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om
de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je
er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug
je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’

We zingen lied 965: 1, 2 en 3 (LvdK 306)

2. God, houd zelf uw naam in eer.
Weer met macht de wolf die snood
in de nacht uw schapen doodt.
Vergaar
uw kudde bij elkaar.

3. Help dat hoogmoed ons niet scheidt.
Leid ons naar elkander heen,
maak ons waar en maak ons één:
dan stijgt
een lied dat nooit meer zwijgt.

5

Overdenking
Orgelspel
We zingen lied: 319: 1, 5, 6 en 7

5. Jezus heeft het laatst gesproken
en zijn stem gaat voort,
want als graan is Hij gebroken
woord voor woord.
6. Zend uw regen uit de wolken
die het groeien doet:
graan dat brood wordt voor uw volk
in overvloed.
7. Gij gaat onze aard’ te boven,
zend uw adem neer,
heel de aarde moet u loven
meer en meer

Voorbeden, Stilte, Onze Vader

Inzameling der gaven: (tijdens voorspel van het slotlied)
1ste zak: Diaconie, Kerk in Actie: Classisproject Delta Indonesië.
Uw bijdrage svp naar NL 89 ABNA 0457 457 457
o.v.v. Delta Indonesië project duurzame landbouw.
2de zak: Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v.Wijkkas Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied, melodie lied 347

1. In de wereld om ons heen
mogen w’ons geborgen weten
want wij gaan toch nooit alleen
zijn gekend en niet vergeten
Lijkt ons hopen te vervagen
God is met ons alle dagen!
2. In het water van de doop
speuren wij een levensteken
Al ons denken en ons doen
doet die vreugde soms verbleken
Laat ons tóch het leven wagen
deze dag en alle dagen!
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3. Het geheim van brood en wijn
leert ons delen, breken, helen
laat ons een gemeenschap zijn
die het leven deelt met velen
Waar de liefde ons zal dragen
deze dag en alle dagen!
Zegen
Vervolg slotlied: 4
4. Wordt het donker om ons heen
zijn er nog alleen maar vragen
Ook dan gaan wij niet alleen
want Gods jawoord zal ons dragen
-als een woord ons eens gegevenelke dag in heel ons leven!
Orgelspel: Praeludium in e moll BWV 548 J.S. Bach
Volgende vieringen / activiteiten:
26 september:
3 oktober:
10 oktober:
17 oktober:

ds. Alain Verheij
ds. Alleke Wieringa
ds. Marga Haas
ds. Wim Jansen

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