Orde van Dienst
Zondag 24 oktober 2021
Voorganger:
ds. Monique van Zoest, Zetten
Welkom en mededelingen:
Anja van Sparrentak
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Henk Kappers
Lezen: Simone Ludikhuijze
Beeld & Geluid: Joke Homan en
Johan Klumpenaar
Deurdienst en collecteren:
Wim en Krina Wattel
Bloemen: Maike van der Velde
Autodienst: Luuk Boogert en
Jo Koole
Koffie: Leida Boone (vroeg),
Nienke Slump en Henny Kuut

Thema: “Dabar: ‘doen wat we zeggen of zeggen wat we doen?’.”

1990 Geroepen om te zingen, uitg. Narratio

Orgelspel: " Prélude sur le nom d' Alain" Maurice Duruflé.
Welkom en mededelingen door Anja
gemeente gaan staan

We zingen lied 274: 1 en 2 (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.
Woorden om mee te beginnen
We zingen lied 274: 3
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
gemeente gaat zitten

Inleiding, Stilte en Drempelgebed
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.
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Lezing door de voorganger: psalm 15, in de vertaling van
Ida Gerhardt en Marie van der Zeijde
We zingen lied 601: 1 en 2

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
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Vervolg lezing door Simone: Matteüs 21, 28 tot en met 32
Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de
een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” De zoon
antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich en ging alsnog.
Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja,
vader,” maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader
gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de
tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het
koninkrijk van God. Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid
toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de
hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem
alsnog willen geloven.
We zingen lied 601: 3
3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Overdenking
tijdens de overdenking:
Lezing door de voorganger: Johannes 8, 1 tot en met 9
Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was hij weer in de
tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun
onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een
vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden
en zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt
toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen
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te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ Dit zeiden ze om hem op de proef te
stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en
schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte
hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een
steen naar haar werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond.
Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst,
en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond.
We zingen lied 834: 1 en 2 (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.

Vervolg overdenking
Stilte
Orgelspel
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Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen

Inzameling der gaven (tijdens het voorspel van het slotlied)
1ste zak: Algemen diaconale collecte
2de zak: Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v.Wijkkas Koorkerkgemeenschap, met vermelding van het
doel.
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We zingen staande ons slotlied: Eva’s lied, 26, verzen 1 tot en met 3

2. Alle dingen zijn begonnen,
wonderlijke raad,
doordat gij u hebt bezonnen,
bij uzelf een beeld gewonnen
dat in ons bestaat.

3. Woord en toon en beeld tezamen
schepping is een dans.
Geest, wij willen u beamen,
kom ons klein geloof beschamen,
breng ons in balans.

Woorden van afscheid en Zegen
Orgelspel: "Fugue sur le nom d'Alain" Maurice Duruflé.
Volgende vieringen / activiteiten:
31 oktober:
7 november:
10 november:
14 november:

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