Orde van Dienst
Zondag 26 september 2021
Voorganger: ds. Alain Verheij
Welkom en mededelingen:
Anja van Sparrentak
Orgel: Rien Balkenende
Solozang: Petra Wagemaker
Koster: Henk Soepenberg
Lezen: Eva ‘t Hooft
Beeld & Geluid: Anita en
Gert Kooiman
Deurdienst en collecteren:
Wim Wattel en ?????
Bloemen: Henny Kuut
Autodienst: Jo Koole en
Leo Adriaanse
Koffie: Krina Wattel (vroeg),
Henny Kuut en Thilly van der Rijst

Orgelspel: Allein Gott in der Hoh' sei Ehr", BWV 676 J.S. Bach.
We luisteren naar Petra, zij zingt: Veni, sancte Spiritus
Welkom en mededelingen door Anja
gemeente gaan staan

We zingen lied 283: 1, 2 en 5 (TT 5)

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteed,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis juicht met ons mee!

Woord van vertrouwen / Votum
We zingen lied 713: 1 en 2 (LvdK 301)

2. Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.
gemeente gaat zitten

Inleiding / Stilte / Gebed
We luisteren naar Petra, zij zingt: Ehre sei dem Vater (Mendelssohn)
1ste Lezing: Numeri 11: 24 - 29
Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de HEER aan het volk
over. Daarna bracht hij zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen
rond de tent op.
Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel
van de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op
hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd.
Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het
kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig maar waren niet naar
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de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, in
het kamp. Een jongeman rende naar Mozes toe en zei: ‘Eldad en Medad zijn
in het kamp aan het profeteren!’ ‘Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!’ zei
Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes’ rechterhand was
geweest.
Maar Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen?
Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’

We zingen lied 672: 2 en 6 (LvdK 242)

2. O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

6. Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

2de Lezing: Marcus 9: 38 – 50
Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam
demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich
niet bij ons wilde aansluiten.’ Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die
een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment
kwaad van mij spreken.
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Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je: wie jullie een beker water te
drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.
Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou
beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je
hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt
het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te
moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voet je op de verkeerde weg
brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het
bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog je op de
verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk
van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen
worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Iedereen moet
met vuur gezouten worden.
Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn
kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en
bewaar onder elkaar de vrede.’

We zingen lied 316: 1 en 4 (LvdK 7)

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.
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Overdenking
We luisteren naar Petra, zij zingt: Kom, Schepper, Geest
We zingen lied 675 (LvdK 477)

2. Wat kan ons
schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt
liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de
hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht
aanvaarden
en onze koning zijn.
Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods
kind’ren zijn.
Halleluja!
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Voorbeden, Stilte, Onze Vader
Inzameling der gaven: (ondertussen luisteren we naar Petra, zij zingt:
Komm, allgewaltig heilger Hauch)
1ste zak: Diaconie, PAX Vredesweek
Uw bijdrage svp naar NL 03 TRIO 0390 511 500
o.v.v. Vredescollecte
2de zak: Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v.Wijkkas Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied 415: 1 en 2 (LvdK 456)

2. Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
Afscheid en Zegen
Vervolg slotlied 415: 3
3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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Orgelspel: Praeludium in G BWV 541, J.S. Bach.
Volgende vieringen / activiteiten:
3 oktober:
10 oktober:
17 oktober:
24 oktober:
31 oktober:

ds. Alleke Wieringa
ds. Marga Haas
ds. Wim Jansen
ds. Monique van Zoest
ds. Wim Jansen, Gedachtenisdienst.

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