Orde van Dienst
Zondag 9 januari 2022

Voorganger:
Marianne Zandbergen,
Middelburg
Welkom en mededelingen:
Hugo Schorer
Orgel: Rien Balkenende
Zingen: Liesbeth Kamerling en
Tom Souwer
Koster: Joke Homan
Lezen: Luuk Boogert
Beeld & Geluid:
Gert en Anita Kooiman
Bloemen: Eva ‘t Hooft
Koffie / thee: helaas, nog niet

Tekening: Lara Timmer

Thema: …. Heb lief wat is …...
Orgelspel
Welkom en mededelingen door Hugo
gemeente gaan staan

We luisteren naar lied 216

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Begroeting
gemeente gaat zitten

We luisteren naar het lied “Grand est ta Bonté” (Taizé 64)

Inleiding
We luisteren naar lied 685
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1. Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.
2. Als een moeder mij omhelend,
een omarming dag en nacht,
zo voedt jij me met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht.
3. Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht, harmonie
en je zet me op je schouders
zodat ik de wereld zie.
4. Lieve vriend, door jouw nabijheid
voel ik liefde diep in mij.
Jij sterkt mij met jouw elofte,
vrede, trooste en rust geef jij.
5. Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

1e lezing - 2 Koningen 5: 1-13 - De genezing van Naäman
Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog
aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor
Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed
aan huidvraat. 2Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit
Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van
Naäman. 3Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar
de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’ 4Naäman ging naar zijn
koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. 5Daarop zei de
koning van Aram: ‘Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van
Israël.’
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Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend sjekel goud en
tien stel kleren. 6In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde,
stond het volgende: ‘Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naäman naar u toe,
om door u van zijn huidvraat te worden genezen.’ 7Zodra de koning van Israël
de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ‘Ben ik soms een
god, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om
hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden: hij is uit op een
conflict met mij!’ 8Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël
zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: ‘Waarom hebt u uw kleren
gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een
echte profeet woont.’
9
Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. 10 Elisa stuurde
iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan
zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.’ 11Kwaad ging
Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En
dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over
de aangetaste plek zou strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen. 12Zijn de
rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle
wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’
Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. 13Maar zijn bedienden
kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar overste, als de profeet u een
ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu
hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker
doen.’ 14 Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar
zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond,
zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein.

2e lezing - Matteus 22: 36-40
Meester, wat is grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer,
uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk:
heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles
wat er in de Wet en de Profeten staat.’

We luisteren naar Lied 527
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2. Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
3. Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.
4. Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?
5. Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

Overdenking
Orgelspel
Gebed - stil gebed
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We luisteren naar een door Tom gezongen, engelse versie van het
Onze Vader

De bestemming van uw gaven zijn deze zondag voor:
1ste Algemene diaconie
2de Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdragen svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v.
Wijkkas Koorkerkgemeenschap, met vermelding van het doel.
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We luisteren naar ons slotlied 791: 1 – 4 en 6

2. Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,daarop hebt Gij ons gebouwd.

3. Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Afcheid en Zegen
Orgelspel
Volgende vieringen / activiteiten:
16 januari:
23 januari:
30 januari:
6 februari:
13 februari:
20 februari:
27 februari:

Ds. Jeannette van den Beukel, Zierikzee
ds. Martin Roos, Leiden
dr. Tjaard Barnard, Rotterdam
ds. Joep de Valk, Domburg
ds. Marijn Vermet, Aardenburg
ds. Martijn Junte, Gouda
ds. Wim Jansen, Veere
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