Orde van Dienst
Zondag 28 november 2021

Voorganger:
Ds. Menso Rappoldt, Emmen
Welkom en mededelingen:
Gerda Vreeke
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Wim Wattel
Lezen: Krina Wattel
Beeld & Geluid: Anita en
Gert Kooiman
Deurdienst en collecteren:
Simone Ludikhuijze en
Nellie de Goffau
Bloemen: Ineke de Bruine
Autodienst: Hans Vreeke en
Ad de Goffau
Koffie: Helaas, geen koffie

Orgelspel:

Siciliano - John Alcock jr. (1740-1791)
Gavotte - Matthew Camidge (1758-1844)

Aansteken 1ste Adventskaars
Welkom en mededelingen door Gerda
gemeente gaan staan

We zingen lied 286: 1 en 2

2. Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap
er is licht dat alles overwint. Refrein
Woord van vertrouwen / Votum

We zingen lied 286: 3
3. Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd. Refrein
gemeente gaat zitten

Gebed bij beeld Sisiphus

We zingen lied 824
2. Vroeg ik mijn voeten
zolang al op pad –
wisten zij enkel
van kuilen en stenen.
3. Vroeg ik mijn handen:
wat is er rondom –
wisten zij enkel
van grijpen in leegte.
4. vroeg ik mijn ogen,
op wacht aan hun deur –
wisten zij enkel:
het licht is geweken.

5. Vroeg ik mijn oren: eind’lijk gehoor
weet ik verwonderd:
daar is Hij, hoor: spreken.
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Lezing door Krina: Lucas 1: 5 – 20
Aankondiging van de geboorte van Johannes.
Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die
Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw,
Elisabet, stamde af van Aäron. Beiden waren vrome en gelovige
mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden.
Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden
waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt
was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van
de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het
reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De
samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer
werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan
de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij
het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel
zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je
vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen.
Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich
over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer,
en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld
worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn
moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God,
brengen. Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht
van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot
rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de
Heer.’ Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is?
Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De
engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik
ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je
geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde
tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot
de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’

Tekst uit de Evangelische Parel (16e eeuw)
Nu woont God met het licht van zijn genade in ons, in de hoogste eenheid.
Zoals een kristallen vaas met een kaars erin doorschijnend is en allen verlicht
die zich nabij bevinden, zo doorschijnt en doorvlamt de goddelijke klaarheid
en eeuwige waarheid de blote grond van het innige wezen, zodat alle
vermogens erdoor verlicht, gevoed en gesterkt worden. De memorie wordt
puur en rustig, het verstand wordt verlicht en eenvoudig, de wil wordt vurig
en brandend van liefde. Zo geeft God zichzelf in de eenheid van de hogere
vermogens, en verenigt onze geest in hem, en doet die wonen in goddelijke
vrijheid en rijkdom van de liefde.

We zingen lied 918
2. Sprak al voor nacht en dag,
voordat ik woorden sprak,
stem die de schepping draagt
Ik ben nabij, wees niet bang.
3. Rondom mij in verdriet
dichtbij waar ik ook ben,
angst ondermijnt mij niet:
Ik ben het – dat is jouw stem
4. Mocht ik de leegte zien,
dan delen wij ook die.
Ik zie en hoor je niet
en ben niet bang: Jij bent hier.
Uit: Merkstenen (Dag Hammerskjöld)
The Uncarved Block (Het ongekerfde blok) -. Blijf in het Centrum, je eigen
centrum en dat van de menselijke reacties.
Doe je werk voor de doelstellingen die dit (centrum) aan je leven geeft, zoveel
als voor jou ieder ogenblik mogelijk is. Doe het zonder te denken aan de
gevlogen en zonder in iets jezelf te zoeken.
Zoek niet de vernietiging. Die zoekt jou wel. Zoek de weg die de vernietiging
tot voltooiing maakt. (6.10.1957)
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Ieder ogenblik
oog in oog
met de liefde
die alles ziet
maar vergeving schenkt
in geduld,
die het gerecht is
maar niet oordeelt
wanneer ons oog
zijn blik weerspiegelt
in ootmoed. (1-7.11.1956)
Overdenking
Orgelspel
We zingen lied 752: 1, 5 en 4
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5. Zij wand'len op aarde, zij zijn in de hemel,
hun zwakheid bewaart deze wereld voor God.
Zij smaken de vrede in 't aardse gewemel,
zijn arm en zij hebben het hoogste genot.
Zij hebben in lijden
bestendig verblijden
en liefelijk leven zij zuiver van zinnen.
Zij hebben een blinkende wereld van binnen.
4. Want die in hun hart van het hemelse stammen,
geboren uit God door zijn scheppende woord,
van binnen zijn zij als de sierlijke vlammen
van 't heilige vuur dat hun leven behoort.
Het lied dat zij zingen
met engelenkringen,
dat zal, waar de eeuwige hemelen blinken,
zo zoet en zo zuiver, zo innig weerklinken.
Gebeden
Inzameling der gaven (tijdens het voorspel van het slotlied)
1ste (rode) zak: Diaconie: Kerk in Actie
”Geef licht aan kinderen” 45 kinderdagcentra in Moldavië.
NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Kindercentra Moldvië.
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 444: 1, 2 en 3

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

Zegen
Vervolg slotlied 444: 5
5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
Orgelspel: Wer nun den Lieben Gott lässt walten - J.S. Bach (1685-1750)
Volgende vieringen / activiteiten:
5 december:
12 december:
19 deember:
24 dec/19.30 uur:
25 december:

ds. Paul Saraber
ds. Rachelle van Andel
ds. Edward van der Kaaij
Kerstmusical???
ds. Wim Jansen
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