Orde van Dienst
Zondag 16 januari 2022

Voorganger:
ds. Jeannette van den Beukel,
Zonnemaire
Welkom en mededelingen:
Gerda Vreeke
Orgel/piano: Martin van der Bent
Zingen: Aleida en John Post,
Petra Wagemaker en Ko de Rooij
Koster: Henk Kappers
Lezen: Eva ‘t Hooft
Beeld & Geluid:
Joop Tillema en Ad de Goffau
Bloemen: Ineke de Bruine
Koffie / thee: helaas, nog niet

Orgelspel: Praeludium in A klein BWV 569 - J.S. Bach (1685-1750)
Welkom en mededelingen door Gerda
gemeente gaan staan

We luisteren naar “Morgenlied”, lied 148a uit Psalmen anders
Alles verhaalt van u
Alles bezingt u
Niets ademt zonder u
Alles is één
Ziel van mijn ziel.
Winter wordt licht door u
Zomer bekroont u
Glansrijk het morgenuur
Avond in dank
Naam boven elke naam
Hart van ons mensen
Geest die de liefde is
Ziel van mijn ziel
gemeente gaat zitten

In stilte openen we ons hart voor God
Bemoediging en groet
We luisteren naar lied 906: 6
Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.
Kyriegebed

We luisteren naar glorialied 117d (3x)
“Laudate omnes gentes” – Alle volken, looft de Heer!
Gebed om de Heilige Geest
1e lezing door Eva: Prediker 1: 12 – 18
Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem.
Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht,
want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden.
Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens
door God wordt opgelegd. Ik heb alles gezien wat onder de zon
gebeurt, en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen
van wind. Wat krom is kan niet recht worden gemaakt, en wat
ontbreekt kan niet worden meegeteld.
Ik zei tegen mezelf: Ik heb meer en groter wijsheid verworven
dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb
veel wijsheid en kennis opgedaan. Ik heb me er met hart en ziel
voor ingespannen te ontdekken wat wijs is, en wat dwaas en
onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel
najagen van wind. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel
verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.
We luisteren naar
“Aus tiefer Noth schrei ich zu dir” J.S. Bach-bwv 687
1. Aus tiefer Not schrei' ich zu dir,
Herr Gott, erhoer' mein Rufen,
Dein gnädig' Ohren kehr zu mir,
Und meiner Bitt' sie öffnen!
Denn so du willst das sehen an,
Was Sünd' und Unrecht ist getan,
Wer kann, Herr, vor dir bleiben?

5. Ob bei uns ist der Sünden viel,
Bei Gott ist viel mehr Gnade;
Sein' Hand zu helfen hat kein Ziel,
Wie groß auch sei der Schade.
Er ist allein der gute Hirt,
Der Israel erlösen wird
Aus seinen Sünden allen.
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2e lezing – Job 30: 26 – 31

Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam,
het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan.
Heel mijn binnenste is in beroering, ik ken geen rust;
ik zie slechts dagen van ellende naderen.
In het zwart gehuld dool ik rond, van licht verstoken,
ik sta op in de vergadering en roep om hulp.
Een broeder van de jakhals ben ik geworden,
een metgezel van de struisvogels.
Mijn huid is verschroeid en schilfert,
koorts verteert mijn gebeente.
Mijn lier is geworden tot rouwinstrument,
mijn fluit tot de stem van de treurenden.

We luisteren naar lied 137b “By the rivers of Babylon” (canon)

3de lezing – 1 Korinthe 3: 16
‘Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest
van God in uw midden woont?’
We luisteren naar lied 906: 8
Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.
Overdenking
Orgelspel
We luisteren naar The sound of silence - Paul Simon arrangement:
Roger Emerson
Hello, darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence
In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
'Neath the halo of a streetlamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence
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And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
No one dared
Disturb the sound of silence
"Fools," said I, "You do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you."
But my words like silent raindrops fell
And echoed in the wells of silence
And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming
And the sign said, "The words of the prophets
Are written on the subway walls
And tenement halls
And whispered in the sounds of silence."

Voorbeden - stil gebed – Onze Vader
Tijdens de voorbede wordt lied 62a gezongen:
“Bij God alleen verstilt mijn ziel,
van hem komt mijn bevrijding.”
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We luisteren naar ons slotlied 791: 1 – 4 en 6

3. Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,daarop hebt Gij ons gebouwd.
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: Toccata (uit de Suite Gothique) - Leon Boëllmann (1862-1897)
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Volgende vieringen / activiteiten:
23 januari:
ds. Martin Roos, Leiden
24 jan.19.30 uur: Algemene ledenvergadering
– zie de berichtgeving hierover
30 januari:
dr. Tjaard Barnard, Rotterdam
6 februari:
ds. Joep de Valk, Domburg
13 februari:
ds. Marijn Vermet, Den Haag
20 februari:
ds. Martijn Junte, Gouda
27 februari:
ds. Wim Jansen, Veere

De bestemmingen van uw gaven zijn deze zondag voor:
1ste Diaconie: Delta Project Indonesië- boeren op Java / betere
landbouwmethoden en coöperatievorming. Uw bijdrage svp naar:
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 KiA Utrecht, m.v.v. het doel.
2de 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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