Orde van Dienst
Zondag 17 oktober 2021

Thema: “Als een mot in een kaarsvlam”
Voorganger: ds. Wim Jansen, Veere

Welkom en mededelingen:
Marica van de Kraats
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Joke Homan
Lezen: Wim van Liere
Beeld & Geluid: Gert Kooiman
En Joop Tillema
Deurdienst en collecteren:
Willy Nieuwkoop en
Nellie de Goffau
Bloemen: Ineke de Bruine
Autodienst: Leo Adriaanse
en ?????
Koffie: Johan Klumpenaar (vroeg),
Marcella Kuiper en Els Koole

Orgelspel: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren—-Johann
Gottfried Walther (1684-1748)

Welkom en mededelingen door Marica
gemeente gaan staan
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We zingen staand ons intochtslied 275: 1, 2 en 3 (TT 2)

2. Gij zijt niet ver van wie u aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Bemoediging:
Groet:
Stil gebed:

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft u ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Wij vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde.
De vrede van Christus met u allen, amen.
We zijn stil voor u, eeuwig Licht…
… Eeuwig licht, wij zoeken u,
onze harten hunkeren naar u,
kom over ons en in ons, amen.

We zingen lied 275: 4 en 5
4. Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
gemeente gaat zitten

Opstapje naar het thema: Freekje de baardagaam en Sjef de witte kater

We zingen 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.
Gebed van Willem van St. Thierry: O Liefde
We zingen lied 793: 1

Schriftlezingen (Wim van Liere):
Hooglied 4:16 – 5:1
Zij: Ontwaak, noordenwind! Kom, zuidenwind!
Waai door mijn hof,
laat zijn balsems geuren.
Mijn lief moet in zijn hof komen,
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laat hij daar zijn zoete vruchten proeven.
Hij: Hier ben ik in mijn hof,
zusje, bruid van mij.
Ik pluk mijn mirre en mijn balsem,
ik eet mijn honing uit mijn honingraat,
ik drink mijn melk en mijn wijn.
Meisjes: Eet, vriend en vriendin!
Drink, en word dronken van liefde!

Hooglied 8:6
6

Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een laaiende vlam.

I Johannes 4:12-16
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft
God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.
Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft
laten delen in zijn Geest.
En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn
Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en
blijft hij in God.
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen
daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft
in hem.

We zingen Lied: 793: 2
2. Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij, Gij laat ons niet alleen.
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Niet-bijbelse lezing door voorganger (tekst Gerard Reve):
Het is niet zo dat de Liefde een van Gods attributen is, maar de
Liefde is God zelf. Toen er nog niets was, was reeds de Liefde.
Uit haar is alles ontstaan, en niets is ontstaan dat niet uit haar
ontstaan is. Als niets meer zijn zal, zal nog de Liefde zijn, want
de Liefde en God, dat zijn twee woorden voor één en hetzelfde,
onderling vervangbaar, en identiek.
Liv van Goudswaard(6)

We zingen Lied: 793: 3
3. Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.
Meditatie: Als een mot in een kaarsvlam
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We zingen lied 681 (Taizé: 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen)

Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader
Inzameling der gaven (tijdens het voorspel van het slotlied
1ste zak: Diaconie, Wereldvoedseldag
Uw bijdrage svp naar IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Aktie o.v.v. Werelddiaconaat project Kameroen.
2de zak: Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap
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We zingen staande ons slotlied 791: 1, 2 en 6 (TT48)

2. Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Afscheid en Zegen
Orgelspel: Uit de Suite Gothique: Introduction-Choral en Menuet gothique—
Léon Boëllmann (1862-1897).

Volgende vieringen / activiteiten:
24 oktober:
31 oktober:
7 november:
10 november:
14 november:
21 november:

ds. Monique van Zoest
ds. Wim Jansen, Gedachtenisdienst.
dr. Tjaard Barnard
19.30 uur: Gemeenteavond over de
organisatiestructuur van de
Koorkerkgemeenschap
Rev. Dirk van Leeuwen
ds. Dini Eerland
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