Orde van Dienst
Zondag 20 februari 2022
Voorganger:
ds. Martijn Junte, Gouda
Welkom en mededelingen:
Luuk Boogert
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Joke Homan
Lezen: Trees Verwilligen
Beeld & Geluid: Joop Tillema
en Ad de Goffau
Bloemen: Gerda Vreeke
Collecten: Simone Ludikhuijze
en Leida Boone
Rijdienst: Leo Adriaanse
en Jo Koole
Koffie / thee:
Anne-Marie Dekker(vroeg)
Wim van Liere en Anita Kooiman?

Orgelspel:

"Wer nur den lieben Gott lässt walten"
BWV 690, 691, 692 J.S. Bach

Thema: “Troost, hoop en liefde”
Welkom en mededelingen door Luuk
Het is de vierde zondag van epifanie, of zoals meestal
gezegd wordt, na epifanie. Liever dan te denken echter dat
het goddelijke zich ineens heeft gemanifesteerd bij de doop
in de Jordaan, denk ik in termen van een voortgaande
emanatie van het goddelijke. Er is een voortgaand proces
waarin wij steeds opnieuw en steeds anders mogen beseffen
en ervaren dat wij in een bezielde wereld leven.
Vanochtend, vanuit dit perspectief bedacht, staan we stil bij
de betekenis van de hoop, zoals Paulus die schetst in zijn
brief aan de gemeente in Rome. Niet bedoeld als lezing,
maar wel een mooie verstilde wijze, van tijd- en
werkelijkheidsbeleving is te herkennen in het gedicht ‘De
plek’ van Herman de Coninck.
Dat gedicht geef ik mee als motto van deze dienst.
De Plek
Je moet niet alleen, om de plek te bereiken,
thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken.
Er is niets te zien, en dat moet je zien
om alles bij het zeer oude te laten.
Er is hier. Er is tijd
om overmorgen iets te hebben achtergelaten.
Daar moet je vandaag voor zorgen.
Voor sterfelijkheid.
gemeente gaan staan

We zingen lied 612

2. Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.

3. Getekend voor ons leven
als kind´ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!
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Votum en groet
Antwoordlied 672: 2
O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.
Gebed
We zingen lied 530

2. Wat is het dat Hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt.
3. Dat de gevangenen bevrijdt
en ons verlost uit schand’en schade
en meldt het jaar van Gods genade,
zijn recht en zijn barmhartigheid..
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4. Wij danken God voor deze stem
die heeft geklonken in ons midden,
ons aangevuurd heeft bij het biden
met uitzicht op Jeruzalem.

Lezing door Trees: Romeinen 8: 18 – 28
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding
staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De
schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods
kinderen zijn.
Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar
door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop
gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de
slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister
die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping
nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.
En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben
ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring
dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan.
In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we
hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan
zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in
afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid;
wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen,
maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons
doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest
volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn
voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

5

We zingen lied 489: 1 en 2

2. Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.
Overdenking
Stilte
Orgelspel
Gebeden, stilte, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
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Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Centrale Diaconie van de PGM
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap.
Voor beide doelen uw bijdrage svp naar:
IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas
Koorkerkgemeenschap, m.v.v. het doel.

We zingen staande ons slotlied 905

2. Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.
3. Laat dan in stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet
4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegt,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.
Wegzending en zegen
Orgelspel: "Factus est repente" "de wind van de Geest" Christian Blaha.
Volgende vieringen / activiteiten:
27 februari:
6 maart:
13 maart:
20 maart:
27 maart:

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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