Orde van Dienst
Zondag 2 januari 2022
Voorganger:
Mgr. Dirk van Leeuwen,
Middelburg
Welkom en mededelingen:
Luuk Boogert
Orgel: Rien Balkenende
Zingen: Sigrid de Wit
Kloetinge
Koster: Anton van Berchum
Lezen: Luuk Boogert
Beeld & Geluid:
Joke Homan & Johan Klumpenaar
Bloemen: Addy Haverman
Koffie / thee: helaas, nog niet!

Thema "Open naar de toekomst: kome wat komt".

Orgelspel:

"Prélude au Kyrie" Jean Langlais.

Welkom en mededelingen door Luuk
gemeente gaan staan

We luisteren naar lied 214: 1, 2, 4 en 6

2. Heft op uw hart en uw gelaat
gelijk het licht dat opengaat,
weest als de engelen bereid,
wijdt God uw ganse levenstijd!

4. En laat uw licht als hemellicht
schijnen voor ieders aangezicht,
zodat het ieder helder is
dat God uw licht, uw helper is.
6. Dit is uw dag want Gij zijt daar,
dit is een dag als duizend jaar.
Verdrijf mijn zonde als de dauw,
o God wien ik mij toevertrouw!
Woord van vertrouwen / Votum
gemeente gaat zitten

We luisteren naar lied 90a: 1, 3, 4 en 6

3. Gij zijt, van voor Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!
4. En duizend jaar gaan als de dag
van gist'ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.
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6. O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!
Inleiding / Stilte
Kyriegebed met gezongen Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie
eleison

1ste Lezing door Luuk: Prediker 3: 1 – 13
Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.
Er is een tijd om te doden
en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken
en een tijd om op te bouwen.
Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.
Er is een tijd om te ontvlammen
en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen
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en een tijd om af te weren.
Er is een tijd om te zoeken
en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te gooien.
Er is een tijd om te scheuren
en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken.
Er is een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog
en er is een tijd voor vrede.
Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot
stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God
wordt opgelegd.
God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft
hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van
God niet van begin tot eind doorgronden.
Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve
vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan
eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij
moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.
We luisteren naar lied 91a
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2. Engelen zendt hij alle dagen
om hem tot vaste gids te zijn.
Zij zullen hem op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen vrees of onheil doet hem beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
rust aan een koele waterbeek.
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3. Hem zal de nacht niet overvallen
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.
2de Lezing: Mattheüs 25: 31 - 46
Jezus legt uit waar het uiteindelijk om gaat:
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap
van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.
Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de
mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken
scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links.
Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn
door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al
sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie
gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik
was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik
zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden:
“Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of
dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling
gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij
gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe
gekomen?”
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En de koning zal hun antwoorden:
“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor
mij gedaan.
Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn
vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is
voor de duivel en zijn engelen.
Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en
jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen
mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in
de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”
Dan zullen ook zij antwoorden:
“Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als
vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor
u gezorgd?”
En hij zal hun antwoorden:
“Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken
niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat
een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het
eeuwige leven.’
We luisteren naar solozang: “The angel Gabriel from heaven came”
1 The angel Gabriel from heaven came,
His wings as drifted snow, his eyes as flame;
"All hail," said he "thou lowly maiden Mary,
"Most highly favoured lady." Gloria!
2 "For now a blessed mother thou shalt be,
All generations laud and honour thee,
Thy Son shall be Immanuel, by seers foretold,
Most highly favoured lady." Gloria!
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3 Then gentle Mary meekly bowed her head;
"To me be as it pleaseth God," she said.
"My soul shall laud and magnify his holy name.
"Most highly favoured lady," Gloria!
4 Of her, Emmanuel, the Christ, was born
In Bethlehem, all on a Christmas morn,
and Christian folk throughout the world will ever say,
"Most highly favoured maiden." Gloria!
Overdenking
Orgelspel
We luisteren naar lied “Dank voor de tijd, dat ons uw liefde leidde”

Dank voor het woord, dat ons als nieuw doet leven,
ons aanspreekt, heel ons hart en ziel doorgloeit,
ons wegen wijst, weerspreekt en kracht kan geven.
Ook voor dit woord komt U ons loflied toe.
En voor dit land, voor deze generatie,
zo zeer gewend aan weelde en genot,
voor jong en oud, die mensenzee vol naties,
voor hen zoekt ons gebed naar U, o God.
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Waar men van U niet langer meer wil horen,
liefdeloos leeft, en ongetroost vergaat,
honger alom, en hulpeloos verloren,
bidden wij U: dat Christus naast hen staat.
Ook voor onszelf: door U in dienst genomen,
't kruis niet ontwijkend achter Christus aan,
hand aan de ploeg, gericht op wat gaat komen,
bidden wij U, dat hij ons voor blijft gaan.
Gebeden (voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader, zoals
hertaald door Huub Oosterhuis)
Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.
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Inzameling der gaven (tijdens het voorspel van het slotlied)
1ste (rode) zak: Algemene diaconie
2de (blauwe) zak: Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdragen svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v.
Wijkkas Koorkerkgemeenschap, met vermelding van het doel.

We luisteren naar ons slotlied 747: 1, 4, 5, 7 en 8
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4. Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van 't lijden aan de tijd.

7. Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.

5. Ja, Hij zal ons geleiden
in 't schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.

8. Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

Afcheid en Zegen
Orgelspel: Sinfonia uit Cantate 29 "Wir danken dir, Gott" J.S. Bach.
Volgende vieringen / activiteiten:
9 Januari:
16 januari:
23 januari:
30 januari:

Mw. Marianne Zandbergen
Ds. Jeannette van den Beukel, Zierikzee
ds. Martin Roos, Leiden
dr. Tjaard Barnard, Rotterdam
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