Orde van Dienst
Zondag 30 januari 2022
Voorganger:
dr. Tjaard Barnard, Barendrecht
Welkom en mededelingen:
Carla Oldenziel
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Henk Soepenberg
Lezen: Jacomien Kleinepier
Beeld & Geluid:
Gert en Anita Kooiman
Bloemen: Carla Oldenziel
Collecten: Wim van Liere
en José Viveen
Rijdienst: Jo Koole
en Luuk Boogert
Koffie / thee: Ria Kruse (vroeg)
Marcella Kuiper en Dick de Vlieger

Orgelspel: Voluntary nr. 2 in D klein - Maurice Green (c. 1695-1755)
Welkom en mededelingen door Carla
gemeente gaan staan
Psalm 84: 1 en 2

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Votum en groet
Psalm 84: 6
6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
gemeente gaat zitten
Inleiding
Inleidende bijbellezing Psalm 24 in de bewerking van Huub
Oosterhuis
Van God is de aarde, van Hem deze wereld en die haar bewonen.
Hij heeft haar zelf op de stromen gebouwd en stevig verankerd.
Wie mag beklimmen de hoogte van God, wie gaan en staan in zijn
heilige stad? Mensen met onschuldige handen. Mensen met een
gelouterd hart, die niet op schijn hun leven bouwen, geen leugens
smeden tegen een ander.
Zij vinden heil en zegen bij Hem, zij zijn het slag dat zoekt naar God,
dat Hem wil zien, met eigen ogen.
Poorten, heft uw hoofden omhoog, maakt u groter, eeuwige deuren, hier
komt de koning der glorie. Wie is de koning der glorie? Het is de Heer,
de machtige sterke, het is de Heer, de sterke in de strijd.
Poorten, heft uw hoofden omhoog, maakt u groter, eeuwige deuren, hier
komt de koning der glorie. Wie is Hij, de koning der glorie? Onze God,
de Heer van de machten, Hij is de koning der glorie.
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Gebed
Lied 326: 1, 2, 3 en 6

2. Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.
3. Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!
6. O Woord, zolang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
Gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!
Bijbeltekst Matteüs 22: 15-22
15
De farizeeën maakten een plan om Jezus in de val te laten lopen. Ze
hoopten dat hij iets strafbaars zou zeggen. 16Ze stuurden een paar van
hun leerlingen naar Jezus toe, samen met een paar volgelingen van
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koning Herodes. Die moesten tegen Jezus zeggen: ‘Meester, u spreekt
altijd de waarheid. U vertelt altijd precies wat God van ons wil. U zegt
geen andere dingen om mensen een plezier te doen, of omdat u bang
bent. 17Vertel ons daarom uw mening: Mogen wij belasting betalen aan
de keizer of niet?’
18
Maar Jezus wist dat ze met die vraag een slechte bedoeling hadden.
Hij zei: ‘Wat zijn jullie schijnheilig! Jullie willen mij in de val laten
lopen. 19Laat mij eens een munt zien waarmee je belasting kunt
betalen.’ Ze gaven hem een munt. 20Toen zei Jezus: ‘Wie staat er op
deze munt?’ 21Zij antwoordden: ‘De keizer.’ Toen zei Jezus: ‘Geef aan
de keizer wat voor de keizer is. En geef aan God wat voor God is.’
22
Ze waren erg verbaasd over dat antwoord. Ze lieten Jezus daar staan
en gingen weg.
Lied te zingen op de melodie van lied 979

Een lied van Caesar (Willem Barnard)
1 De messiaanse mare
gaat als een lopend vuur,
Een storm door dorre blâren
het is het laatste uur

3 De Mammon en de Caesar,
die deelden het geweld.
Er is een mens verrezen
en die behoudt het veld.

2 De Caesar en de Mammon,
die zijn voor God gelijk.
Hun rijk gaat op in vlammen,
het oude wereldrijk.

4 De Caesar is de keizer,
de Stáát die geldt als god,
Maar Jezus zal verrijzen,
verrijzen uit de dood.
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5 De Mammon is de Baäl,
maar Jezus is de Heer,
Die al zijn beelden slaan zal
tot in de aarde neer.

7 Laat ons dan niet als slaven
van aardse overmacht
Het leven zelf begraven,
wij zijn van Gods geslacht!

6 De macht der dwingelanden,
een macht ten dode toe,
Die haalt hij uit hun handen.
God is het doden moe.

8 Maar laten wij belijden
God die het leven gunt.
Wij zijn door Christus’ lijden
geslagen en gemunt.

Preek
Orgelspel
Gebeden, afgesloten met Onze Vader
Collecten (tijdens het voorspel van ons slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag zijn:
1ste (rode zak) Diaconie, Amnesty International, uw bijdrage svp
naar: IBAN NL TRIO 0198 1000 00.
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v.
Wijkkas Koorkerkgemeenschap.
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Slotlied 912: 1 – 5

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.
5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.
Uitzending en zegen
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Antwoordlied 912: 6
6. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
Zegen
Orgelspel: Fuga in D klein BWV 565 - J.S. Bach (1685-1750)
Volgende vieringen / activiteiten:
6 februari:
13 februari:
20 februari:
27 februari:
6 maart:
13 maart:
20 maart:
27 maart:

ds. Joep de Valk, Domburg
ds. Marijn Vermet, Den Haag
ds. Martijn Junte, Gouda
ds. Wim Jansen, Veere
ds. Kim Magnee, Gouda
ds. Aries van Meeteren, Sliedrecht
ds. Hans le Grand, Hilversum
ds. Florus Kruyne, Bunnik
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