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Thema: “Barmhartigheid”
Orgelspel: Fuga in B mineur BWV 579 - J.S. Bach (1685-1750)
Welkom en mededelingen door Maike
gemeente gaan staan

Lied 275: 1, 2 en 3

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.

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.

Woord van vertrouwen / Votum
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

Inleiding / Stilte / Kyriegebed met gezongen (voorganger en
gemeente) Kyrie eleison/Christe eleison/Kyrie eleison

Lied 150a

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
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Lezingen door Trees: Exodus 34. 1-10
Toen zei de Heer tegen Mozes: Houw twee stenen tafelen voor u uit, zoals de
eerste, dan zal Ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen
stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed;
vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar, op de top
van de berg, voor Mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven
klimmen en ook mag op heel de berg niemand gezien worden, het kleinvee en
de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen.
Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond
vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de Heer hem geboden
had, en hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Toen daalde de Heer neer
in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de Heer uit.
Terwijl de Heer bij hem voorbijkwam, riep die:
De Heer! De Heer! Een God, barmhartig en genadig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,
die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden,
Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft,
maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt
en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt
aan de kinderen en kleinkinderen,
tot in het derde en vierde geslacht.
Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei: Heer, als ik
nu genade in Uw ogen gevonden heb, laat de Heer dan toch in ons midden
meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze
ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan als Uw erfelijk bezit.
Toen zei de Heer: Zie, Ik sluit een verbond; ten overstaan van heel uw volk zal
Ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog
nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk, in het midden waarvan u
verkeert, zal de daden van de Heer zien, want het is ontzagwekkend wat Ik
met u ga doen.
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Lied/Psalm 103: 3 en 4
3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.
Vervolg lezing: Romeinen 8: 31 – 39
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan
tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem
omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?
Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij.
Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is
opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons
scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging,
honger of armoede, gevaar of het zwaard?
Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als
schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem
die ons heeft liefgehad.
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven,
engelen noch machten noch krachten,
heden noch toekomst,
hoogte noch diepte,
of wat er ook maar in de schepping is,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
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Lied/Psalm 103: 5 en7
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
7. Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
Vervolg lezing Lukas 10: 25 – 37
En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat
moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar?
Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste
als uzelf.
Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven.
Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste?
Jezus antwoordde en zei:
Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van
rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en
hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen.
Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem
zag, ging hij aan de overkant voorbij.
Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan
de overkant voorbij.
Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij
hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen.
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En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn
op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en
verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee
penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem:
Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik
terugkom.

Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van
de rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen
heeft.
Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.
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Lied GL 164

1 Dit is het eeuwige erbarmen
dat al ons denken overtreft:
een God, die in zijn vaderarmen
de zondaar aan zijn hart verheft;
die hem van schuld en straf bevrijdt,
hem opneemt in zijn heerlijkheid,
hem opneemt in zijn heerlijkheid.
2 God laat nu allen vriend’lijk noden,
opdat niet een verloren ga;
het leven wordt hun aangeboden,
als vrije gift van zijn genâ.
Daartoe kwam door de eeuw’ge Zoon
genade-volheid van Gods troon,
genade-volheid van Gods troon.
8

3 Door Jezus’ komst zijn alle zonden
van die geloven weggedaan;
en Gods gezanten blij verkonden:
God neemt de grootste zondaar aan.
Er is een eeuwig heil bereid:
o wondere genadetijd,
o wondere genadetijd.
Overdenking
Orgelspel
Gebeden (afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader)
Lied uit de bundel Zangen van Zoeken en Zien 167

2. Mijn wil, mijn weg, mijn woorden wegen
ik durf nog niet de nacht is dicht
zo ben ik met mijn ziel verlegen
de eeuwigheid valt mij niet licht.
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3. Soms roep ik U met grote vragen
moet ik door diepe stiltes gaan
ga dan met mij en wil mij dragen
en spreek mij in mijn wezen aan.
4. Mij wacht de nacht. Ik wil vertrouwen
want vrede is een ver gezicht.
Wil, als ik val, mij levend houden
en als ik ga, wees dan mijn licht.
5. Zo vaak is over U gelogen
zo anders over U gedacht –
U kent ons, U die bent bewogen,
die met ons huilt en met ons lacht
6. Ik zoek U met gesloten ogen
en altijd anders dan ik dacht hebt
U zich over mij gebogen
zoals een moeder in de nacht.

Gebeden (voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader)
Inzameling der gaven (tijdens het voorspel van het slotlied)
1ste (rode) zak: Diaconie: Sociale minima op Walcheren, uw
bijdrage svp naar rek. nr. NL 50 RABO 0385 382 871
Centrale Diaconie PGM, o.v.v. sociale minima.
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.
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We zingen staande ons slotlied: Overzee II, 14, v. 1, 2 en 3

1. Er bar -men dat onzegbaar is een lief-de ma- te-

loos.

die ons ver -stand te bo -ven gaat, het
maakt ons spra-ke loos.

2. Het werd uw lijdensweg, o Heer, en voerde in de dood,
maar geeft wie leven in uw licht het ware zicht op God.
3. Uw liefde, bron van groot geluk al sinds de moederschoot,
vult heel ons hart met goede hoop en dit geheim is groot.
Afscheid en Zegen
4. God, schenk ons dan dit leven lang die liefde te verstaan,
te kennen als de hoogste weg die mensen kunnen gaan.
Orgelspel: Prière des Orgues - Erik Satie (1866-1925)
Volgende vieringen / activiteiten:
21 november:
28 november:
5 december:
12 december:
19 deember:
24 dec/19.30 uur:
25 december:

ds. Dinie Eerland
ds. Menzo Rappoldt
ds. Paul Saraber
mw. Rachelle van Andel
ds. Edward van der Kaaij
Kerstmusical??
ds. Wim Jansen
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