Orde van Dienst
Zondag 6 februari 2022
Voorganger:
ds. Joep de Valk, Domburg
Welkom en mededelingen:
Simone Ludikhuijze
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Bob Viveen
Lezen: Wim van Liere
Beeld & Geluid:
Joop Tillema en Ad de Goffau
Bloemen: Thilly van der Rijst
Collecten: Simone Ludikhuijze
en José Viveen
Rijdienst: Niels van der Velde
en Ad de Goffau
Koffie / thee: Marja Oostdijk(vroeg)
Henny Kuut en Joop Caljé

“Roeping en overgave”

Orgelspel: "Prélude sur le nom d'Alain" Maurice Duruflé.
Welkom en mededelingen door Simone
gemeente gaan staan
Lied 848

2.Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

3.De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

Votum en groet
Antwoordlied (wijze psalm 134)
Tot U God is ons hart gericht
Hier zijn wij open voor Uw licht
Gij geeft ons kracht tot stilt’en strijd
Kom tot ons Eeuw’ge in de tijd
gemeente gaat zitten
Inleiding / Stilte / Gebed
Lied: “Heb ik uw stem goed gehoord” Tekst Els Plantinga (mel.325)

1. Heb ik uw stem goed gehoord,
heb ik uw woord wel begrepen?
Iedere dag ga ik voort,
maar ben niet zeker waarheen.

2. Twijfel heeft mij overmand,
ergernis houdt me gevangen.
Is er geen liefdes-verband
of heerst slechts eigen belang?
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3. Staan wij wel eerlijk voor U?
Durven wij open en bloot zijn?
Wij sluiten angstig ons af,
bang voor de strijd en de pijn.

4. Door vele vragen verward
hopen wij diep op een antwoord.
Geef ons geduld in ons hart,
moed om Uw woord te verstaan.

Lezing door Wim: “De roeping van de vissers”, Mattheus 4: 12 – 22
Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was,
week hij uit naar Galilea.
Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm,
aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali.
Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja:
‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee
en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister:
Het volk dat in duisternis leefde,
zag een schitterend licht,
en zij die woonden
in de schaduw van de dood
werden door het licht beschenen.’
Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging.
‘Kom tot inkeer,’ zei hij,
‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers,
Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas.
Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers.
Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij,
ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem.
Even verderop zag hij twee andere broers,
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes.
Ze waren met hun vader in hun boot bezig
met het herstellen van de netten.
Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs
achter en volgden hem.

Tekst in de overdenking
‘Ik weet niet wie - of wat - de vraag stelde.
Ik weet niet wanneer zij gesteld werd.
Ik herinner me niet dat ik antwoordde.
Maar eens zei ik ja, tegen iemand of iets.
Vanaf dat moment heb ik de zekerheid,
dat het leven zinvol is
en dat mijn leven in onderwerping een doel heeft.’
Dag Hammarskjöld, Merkstenen 1961

Lied “In de harten van de mensen”
uit Eva’s lied, tekst van Marijke Koijck-de Bruijne

2. Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God, geef ons de durf
‘t met dit sprankje hoop te wagen
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.
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3. Als een kind zo klein en kwetsbaar,
teer maar toch vol zachte kracht
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in ’t donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.
Overdenking
Stilte, overgaand in orgelspel
Voorbeden, afgesloten met 2x:

Meditatieve stilte, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie, Kerk in Aktie: de Delta in Indonesië
“Een beter inkomen voor boeren op Java”.
Uw bijdrage svp naar: NL 89 ABNA 0457 457 457, o.v.v. Delta
Indonesië, Boeren op Java
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 Iona 40 “Wil je opstaan en mij volgen”

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
3. God van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.
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Zegen
Antwoordlied “Ierse zegenbede” 2x

Orgelspel: "Fuque sur le nom d'Alain" Maurice Duruflé.
Volgende vieringen / activiteiten:
13 februari:
20 februari:
27 februari:
6 maart:
13 maart:
20 maart:
27 maart:

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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