Orde van Dienst
Zondag 13 februari 2022
Voorganger:
ds. Marijn Vermet, Den Haag
Welkom en mededelingen:
Reineke van Wouwe
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Wim Wattel
Lezen: Simone Ludikhuijze
Beeld & Geluid: Joke Homan
en Johan Klumpenaar
Bloemen: Maike van der Velde
Collecten: Willy Nieuwkoop
en Wim Wattel
Rijdienst: Hans Vreeke
en Johan Klumpenaar
Koffie / thee: Krina Wattel(vroeg)
Margriet Landman en Hugo Schor

Orgelspel: Piccolo Corale - Marco Enrico Bossi (1861-1925)
Welkom en mededelingen door Reineke
gemeente gaan staan
We zingen lied 107 uit ‘Zangen van Zoeken en Zien’

2. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.
Woord van vertrouwen / Votum
Antwoordlied Zangen van Zoeken en Zien 107: 3
3. Samen gekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.
gemeente gaat zitten

Inleiding / Stilte / Gebed
We zingen lied 305

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdes bron,
maak de tongen los voorgoed!
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Lezing door Simone: Jesaja 40: 3 – 5
Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
We zingen lied 527: 1 en 2

2. Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
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Lezing: Matteüs 6: 24 – 34
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en
de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de
ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen
én de mammon
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en
over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en
over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan
voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten
niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse
Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar
één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie
je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe
ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.
Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet
gekleed als een van hen.
Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en
morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg
kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden,
kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen
we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee
zullen we ons kleden?” dat zijn allemaal dingen die de
heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie
dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk
van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere
dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen
voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt
wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen
last.
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We zingen lied 528: 1, 3 en 5

3. God van God en licht van licht
aller dingen hoeder
heeft een menselijk gezicht
aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.(2x)
5. Weest verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.(2x)
Overdenking
Orgelspel
We zingen lied 833 (3x)
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Gebeden, 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: Noodhulp in Nepal
Uw bijdrage svp naar: NL 89 ABNA 0457 457 457, o.v.v.
Noodhulp in Nepal
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v.
Wijkkas Koorkerkgemeenschap.
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We zingen staande ons slotlied 969

/
2. Tot ieder hart dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.
3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie g’ook zijt,
als kindren om uw Vader heen
en Christus toegewijd.
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
hem prijzen west en oost.
aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.
Afscheid en Zegen
Orgelspel:

Preludium en Fuga in D groot
Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Volgende vieringen / activiteiten:
20 februari:
ds. Martijn Junte, Gouda
27 februari:
ds. Wim Jansen, Veere
6 maart:
ds. Kim Magnee, Gouda
13 maart:
ds. Aries van Meeteren, Sliedrecht
20 maart:
ds. Hans le Grand, Hilversum
27 maart:
ds. Florus Kruyne, Bunnik
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