Orde van Dienst
Zondag 7 november 2021
Voorganger:
dr. Tjaard Barnard, Barendrecht
Welkom en mededelingen:
Maike van der Velde
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Wim van Liere
en Anton van Berchum
Lezen: Maike van der Velde
Beeld & Geluid: Joop Tillema
en Ad de Goffau
Deurdienst en collecteren:
Leida Boone
en Wim van Liere
Bloemen: Addy Haverman
Autodienst: ???????
en Niels van der Velde
Koffie: Anneke Lutgendorff (vroeg),
Hugo Schorer / Carel & Guy

Thema: “de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes”
Orgelspel: " Prélude opus 7 in F minor" Marcel Dupré.
Welkom en mededelingen door Maike
gemeente gaan staan

Lied 280: 1, 2, 3 en 4

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?
Votum en groet

Lied 280: 5, 6 en 7
5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t Woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.
7. Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
gemeente gaat zitten

Gebed
Lied 281: 1, 3, 5 en 6

3. Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan: Kyrie eleison!
5. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan met uw goedheid vast: Kyrie eleison!
6. Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan: Kyrie eleison!
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Lezingen door Maike: Bijbellezing Numeri 12
Mirjam en Aäron hadden kritiek op Mozes omdat hij met een Ethiopische vrouw
getrouwd was. Ze hadden nog meer kritiek. Ze zeiden: ‘Je doet alsof de Heer alleen met
jou gesproken heeft. Maar hij heeft ook met ons gesproken!’
Maar Mozes was juist een heel bescheiden man. Hij vond zichzelf niet belangrijk. Toen
de Heer hoorde wat Mirjam en Aäron zeiden, zei hij meteen tegen hen en tegen Mozes:
‘Ga alle drie naar de heilige tent.’ Dat deden ze.
Toen kwam de Heer in de wolk die boven de heilige tent hing. De Heer ging bij de
ingang van de tent staan en riep Mirjam en Aäron. Toen ze naar hem toe gekomen
waren, zei hij: ‘Luister goed! Als ik met een profeet spreek, dan laat ik hem dromen
zien. En in die dromen spreek ik met hem. Maar met Mozes doe ik dat anders. Hij is
mijn dienaar. Ik kan hem helemaal vertrouwen. Daarom spreek ik met hem direct en
duidelijk, en niet in dromen vol raadsels. En daarom mag mijn dienaar Mozes mij zien.
Hoe durven jullie kritiek op hem te hebben!’
De Heer was woedend, en hij ging weg.
Zodra de wolk van de Heer was weggegaan van de heilige tent, zat Mirjams huid vol
met uitslag. Haar hele huid was zo wit als sneeuw.
Aäron draaide zich om naar Mirjam, en hij zag dat haar huid helemaal wit was. ‘Ach,
Mozes,’ zei hij. ‘Vergeef ons dat we zo dom geweest zijn. Kijk eens naar Mirjam! Dat
kan toch niet zo blijven? Ze ziet eruit als iemand die dood geboren is!’
Mozes riep luid naar de Heer: ‘Genees haar, God, ik smeek het u!’
Toen zei de Heer tegen Mozes: ‘Stel dat Mirjams vader kwaad op haar was. En haar in
haar gezicht gespuugd had. Dan zou ze zich schamen, en zeven dagen bij iedereen uit
de buurt blijven. Daarom moet ze nu ook zeven dagen buiten het kamp blijven. Daarna
mag ze terugkomen.’
Toen werd Mirjam voor zeven dagen het kamp uit gestuurd. De Israëlieten reisden niet
verder, maar wachtten tot ze terug was. Toen Mirjam terug was in het kamp, vertrokken
ze uit Chaserot. Ze reisden naar de woestijn van Paran, en bouwden daar hun kamp weer
op.

Lied 943: 1 en 2
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2. Uit grondeloze diepten put
Hij licht, en vreugde uit pijn.
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,
zijn wil is souverein.

Bijbellezing Mat. 25: 1-13 (Bijbel in Gewone Taal)

Jezus zei: ‘Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld. Tien meisjes
gaan op weg naar een bruiloft. Ze moeten wachten op de bruidegom. Ze hebben
allemaal een lamp meegenomen. Vijf meisjes zijn dom. Ze hebben wel een
lamp bij zich, maar geen olie om de lamp te laten branden. De vijf andere
meisjes zijn verstandig. Zij hebben een lamp bij zich en ook olie om de lamp te
laten branden. Het wachten op de bruidegom duurt lang. De meisjes worden
moe en vallen in slaap.
Midden in de nacht wordt er geroepen: ‘Daar komt de bruidegom! Vooruit, ga
naar hem toe!’ 7De meisjes worden wakker en doen hun lampen aan. Dan
zeggen de domme meisjes tegen de verstandige meisjes: ‘Mogen wij wat van
jullie olie gebruiken? Onze lampen willen niet branden.’ Maar de verstandige
meisjes zeggen: ‘Nee, we hebben alleen genoeg voor onszelf. Ga maar ergens
olie kopen voor je lampen.’
De vijf meisjes gaan op weg om olie te kopen. Intussen komt de bruidegom. De
vijf meisjes die klaarstaan, gaan met hem mee. Zij mogen naar binnen op het
feest. Daarna gaat de deur dicht.
Later komen ook de andere meisjes. Ze zeggen: ‘Heer, heer, laat ons toch
binnen!’ Maar de bruidegom antwoordt: ‘Luister goed naar mijn woorden: Ik
ken jullie niet.’’
Toen zei Jezus: ‘Blijf dus altijd goed opletten. Want jullie weten niet wanneer
de Heer zal komen’.
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Lied 751: 1, 4 en 5

4. Zijn onze lampen wel gereed
en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt,
Hij waardig wordt begroet?

5. De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil
Zalig, die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.

Overdenking
Orgelspel
Gebed (afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
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Inzameling der gaven (tijdens het voorspel van het slotlied)
1ste (rode) zak: Diaconie: “Sterke en weerbare vrouwen in
Guatemala”. Kerk in Aktie NL 89 ABNA 0457 457 457
2de (blauwe) zak: Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v.Wijkkas Koorkerkgemeenschap, met vermelding van het
doel.

We zingen staande ons slotlied: 769
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2. Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

3. Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

4. Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

5. Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Uitzending en Zegen
Orgelspel: "Fugue opus 7 in F minor" Marcel Dupré.
Volgende vieringen / activiteiten:
10 november:

19.30 uur: Gemeenteavond in de
Koorkerk over de organisatiestructuur
van de Koorkerkgemeenschap
14 november:
Rev. Dirk van Leeuwen
21 november:
ds. Dinie Eerland
28 november:
ds. Menzo Rappoldt
5 december:
ds. Paul Saraber
12 december:
ds. Anniek Lenselink
19 deember:
ds. Edward van der Kaaij
24 dec/19.30 uur: Kerstmusical
25 december:
ds. Wim Jansen

