Orde van Dienst
Zondag 23 januari 2022
Voorganger:
ds. Martin Roos, Leiden
Welkom en mededelingen:
Teus Baars
Orgel/piano: Rien Balkenende
Zingen: de gemeente / het kwartet;
Henny Kuut, Reineke van
Wouwe, Berend van der Veen en
Nic. van der Noll
Koster: Wim van Liere
Lezen: Maike van der Velde
Beeld & Geluid:
Joke Homan en Johan Klumpenaar
Bloemen: Henny Kuut
Collcten: Henny Kuut en Berend
van der Veen
Koffie / thee: helaas, nog niet

Orgelspel: "Fantasia" in g moll BWV 542 J.S. Bach
Welkom en mededelingen door Teus
gemeente gaan staan

We zingen allen de intochtspsalm 105: 1

Votum en groet
We zingen allen: lied 105: 2
2. Vraag naar des Heren grote daden;
zoek zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram y beroept,
met Jacobs nieuwe naam genoemd.
gemeente gaat zitten

Woorden voor het leven
Verootmoediging

Het kwartet zingt lied 275: 2
2. Gij zijt niet ver van wie u aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Bemoediging
Het kwartet zingt lied 275: 5
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
Lezingen door Maike
Exodus 33: 18 – 23
18
Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes.
Hij antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in
jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik schenk genade aan wie ik
genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil
zijn. Maar,’ zei hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen
mens kan mij zien en in leven blijven.’ Toen sprak de HEER: ‘Er is een
plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn
majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn
hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand
weghaal, zul je mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand zien.’
Jona 3: 10 en Jona 4: 1 - 9
Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij
terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.
41Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot
de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was?
Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God
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die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving
bereid. 3Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo
verder moet leven.’ 4Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad
bent?’Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant van de
stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te
wachten wat er met de stad zou gebeuren. 6Nu liet God, de HEER, een
wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven
en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. 7Maar
de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant
door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. 8En toen de zon opkwam,
liet God een verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde
zo op Jona’s hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te
mogen sterven: ‘Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet
leven.’ 9Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent
over die plant?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk kwaad, en
terecht!’
Gebed
Het kwartet zingt lied 150
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Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.
Preek over Jona 4: 6 Nu liet God, de HEER, een wonderboom
opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te
verdrijven. Jona was opgetogen over de plant.

Orgelspel
Stilte en gebed
Collecten (tijdens het voorspel van ons slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag zijn:
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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Het kwartet zingt slotlied 273: 1, 2 en 5

2. Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.
5. Looft God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom,
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.
Uitzending en zegen
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We zingen samen lied 425

Orgelspel: "Fuga" in g moll BWV 542 J.S. Bach.
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Volgende vieringen / activiteiten:
24 jan.19.30 uur: Algemene ledenvergadering Koorkerk
en ALV VVHM
– 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
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