Orde van Dienst
Zondag 6 maart 2022
Voorganger:
ds. Kim Magnee-de Berg, Gouda
Welkom en mededelingen:
Luuk Boogert
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Henk Kappers
Lezen: Wim Jumelet
Beeld & Geluid: Joke Homan
en Johan Klumpenaar
Bloemen: Eva ‘t Hooft
Collecten: Frits Kruse
en Berend van der Veen
Rijdienst: Ad de Goffau
en Hans Vreeke
Koffie / thee:
Leida Boone(vroeg)
Anne-Marie Dekker
en Marcella Kuiper

Orgelspel:

"Variations sur un theme de Clement Jannequin"
Jehan Alain (1911-1940).

Welkom en mededelingen door Luuk
gemeente gaan staan
We zingen lied 220: 1 en 4

4. God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schade en schande –
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.
Bemoediging en groet

We zingen als gebed lied 295, gesproken door de voorganger en het
refrein door allen gezongen.
Voorzang

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik u horen mag met hart en ziel

Voorzang 1

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninktijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
refrein

Allen:
Voorzang 2
Allen:
Voorzang 3

Allen:
Voorzang
Allen:

Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.
refrein
Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, allen voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
refrein
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
refrein

Lezing door Wim: Spreuken 4: 20 -23
Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden,
geef aan mijn uitspraken gehoor.
Houd ze steeds voor ogen,
bewaar ze in het diepste van je hart.
Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden,
sterken heel het lichaam als een medicijn.
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
3

We zingen lied 131a

2. Nee, ik ben stil nu, weg alle woede,
Stil als een kind, op schoot bij zijn moeder.
Zo zingt mijn ziel, met wie op God hopen:
‘luister, kijk goed, Gods toekomst gaat open’.
Lezig: Johannes 6: 14 – 15
Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen,
zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou
komen.’
Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en
hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich
terug op de berg, alleen.
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We zingen lied 932

2. Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig
te vroege vrede, maar geef je aan God.
Voedsel is het dat niet verzadigt,
drinken te over, toch kwelt dorst.
3. Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam,
jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel?
Soms even raakt hemel de aarde;
God geve dat je ziet en weet.
4. Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen,
durf te geloven, hoor: God heeft je lief.
In pijn en leed deel je in Christus,
Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet.
Overdenking
Orgelspel
5

We zingen lied 982

2. Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden brengt de toekomst,
Wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God allen herschept en ziet.

3. In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Gebeden
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Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Project Rwandese diaconessen
Uw bijdrage svp naar Kerk in Aktie NL 89 ABNA 0457 457 457
de
2 (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap.
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 880

2. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.
3. Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.
4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft.
Zegen
Orgelspel:

'Litanies"_ Jehan Alai
"Opgedragen aan slachtoffers Oekraine."

Volgende vieringen / activiteiten:
13 maart:
20 maart:
27 maart:
3 april:
10 april:
14 april, Witte donderdag:
17 april: Pasen:
24 april:

ds. Aries van Meeteren, Sliedrecht
ds. Hans le Grand, Hilversum
ds. Florus Kruyne, Bunnik
ds. Tom Rijken, Oosterhout
ds. André Meiresonne, Den Haag
ds. André Meiresonne, Den Haag
ds. Paul Saraber, Frankrijk
ds. Paul Saraber, Frankrijk
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