Orde van Dienst
Zondag 21 november 2021

Icoon for the Holy Tuesday Parabel of the Ten Virgins

Voorganger:
Ds. Dinie Eerland, Zierikzee
Welkom en mededelingen:
Hugo Schorer
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Bob Viveen
Lezingen: door de voorganger
Beeld & Geluid: Joke Homan en
Johan Klumpenaar
Deurdienst en collecteren:
???? en Nellie de Goffau
Bloemen: Géke Jansen
Autodienst: Ad de Goffau en
Luuk Boogert
Koffie: Marja Oostdijk (vroeg),
Els Koole en Nienke Slump
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Orgelspel: Symphonie Romane : "Choral" 'Dit is de dag die de Heer
gemaakt heeft' Ps.118 vers 24 , C.M. Widor.
Welkom en mededelingen door Hugo
gemeente gaan staan

We zingen lied 283: 1 en 2
2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

Woord van vertrouwen / Votum
We zingen lied 283: 3, 4 en 5
3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

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!
gemeente gaat zitten

Inleiding / Stilte / Kyrie-Gebed
We zingen Het Gloria - lied 302: 1 en 2

1. God in de hoog' alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.

2. U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze Koning!

Lezingen door de voorganger
1e Schriftlezing Mattheüs 25: 1-13 NBV 21!
Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun
olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf
van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden
wel hun lampen gepakt, maar geen olie. De wijze meisjes hadden behalve hun
lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten,
werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er
luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.”

Gospel reflection Ten Virgins
De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. De dwaze
meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen
gaan uit.” De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig
voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl
zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen
met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.

Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe
open voor ons!” Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.”
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip
Hij komt.

We zingen lied 751: 1 t/m 5

2. Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.
3. Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?
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.

2e Schriftlezing Mattheüs 26: 39 t/m 41 NBV 21
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Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorover vallen op de grond en bad:
‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar
laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.’ Hij liep terug
naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus:
‘Konden jullie niet eens één uur met Mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie
niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.

Gedicht:

‘Stil zijn‘ van Marinus van den Berg,
Bron : Meegaan tot het einde. Ten Have 2017

Stil zijn
Je denkt misschien
dat je wat moet zeggen
je denkt misschien
dat je me moet opvrolijken
je wilt me misschien weer
zien lachen en genieten
je denkt misschien dat je me moet
troosten en adviseren
wat ik vraag is dit:
wil je nog eens
en nog eens
luisteren naar mijn verhaal
naar wat ik voel en denk?
je hoeft alleen maar stil te zijn
mij aan te kijken
mij tijd te geven
je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen
maar als het kan slechts te aanvaarden
zoals het voor mij aanvoelt
louw luisterend aanwezig zijn
zal mijn dag anders maken.*
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Meditatief orgelspel
Overdenking

Orgelspel / Gebeden (voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader)
Inzameling der gaven (tijdens het voorspel van het slotlied)
1ste (rode) zak: Diaconie: Algemene diaconie; uw bijdrage svp
naar NL 50 RABO 0385 382 871 t.n.v. Centrale Diaconie PGM.
2de (blauwe) zak: Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v.Wijkkas Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied: 419: 1, 2 en 3
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2. Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaanmensen veel geluk
3. Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaanmensen veel geluk

Afscheid en Zegen, met gezongen Amen

Orgelspel: "In dir ist Freude" BWV 615 J.S.Bach.
Volgende vieringen / activiteiten:
28 november:
5 december:
12 december:

ds. Menso Rappoldt
ds. Paul Saraber
ds. Rachelle van Andel

13 dec. 19.30 uur:

gemeenteavond/ALV VVHM/ALV RGMZ
over toekomstperspectief en organisatiestructuur.

19 deember:
24 december:

ds. Edward van der Kaaij
van 19.00 uur tot 21.00 uur:
Kerst/gedichtenwandeling door de abdijgebouwen.

25 dec. Kerst:

ds. Wim Jansen
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