Orde van Dienst
Zondag 13 maart 2022
Voorganger:
ds. Aries van Meeteren, Sliedrecht
Welkom en mededelingen:
Maike van der Velde
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Wim van Liere
Lezen: Trees Verwilligen
Beeld & Geluid: Gert Kooiman
en?????
Bloemen: Géke Jansen
Collecten: José Viveen
en Henny Kuut
Rijdienst: Leo Adriaanse
en Johan Klumpenaar
Koffie / thee:
Anneke Lutgendorf(vroeg)
Henny Kuut en ?????

Orgelspel: Herr Christ, der ein’ge Gottes Sohn (BWV 601en 698) - J.S. Bach
Welkom en mededelingen door Maike
gemeente gaan staan

Zingen: 'Een woning die zo ruim is' Alfred Bronswijk (wijs: Lied 753)

Een huis dat vast staat als de trouw
waarmee God ons bemint,
waar niemand eenzaam is, en elk
de ander zoekt en vindt.
Waar twijfel en onzekerheid
bestaan naast groot geloof,
waar liefde alle angst verjaagt:
wie treurt, wordt er getroost.
Bemoediging en welkom
We zingen lied 'Een woning die zo ruim is' couplet 4 (melodie: Lied 753)
O Eeuwige, verberg U niet,
wees onder ons vandaag,
maak woning, schep een ruimte die
ons door de tijd heen draagt.
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Gebed
Introductie op het thema
We zingen het lied: ‘Wij keren ons naar binnen’ © Reinier Kleijer
(Melodie lied 439)
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Daar geven wij uit handen
al wat ons hier verwart.
Wij zoeken de verbanden,
de wijsheid van het hart.
Niet als een trots bezit,
niet om ons zelf te strelen,
maar om de pijn te helen
die in de dingen zit.

Dan leren wij door lijden
de vriendelijke kracht.
Zo helpen wij bevrijden
wat in het duister wacht.
Totdat de morgen daagt
waarop wij slagen zullen
de liefde te vervullen,
die van ons wordt gevraagd.

Lezing door Trees: Mattheüs 14: 22 t/m 33
Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast
vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de
mensen had weggestuurd.
Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering
te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24De boot
was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als
gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd.
Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het
meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in
paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst.
Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’
Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het
water naar u toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot
en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de
wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit:
‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast
en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de boot
stapten, ging de wind liggen.
In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent
werkelijk Gods Zoon!’
We zingen lied 854

Lezing: Verhaal van Toon Tellegen: “De dieren vallen omhoog”
Zingen: lied 900
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Overdenking

Orgelspel: Thema met variaties I, II en VI - Herman Strategier (1912-1988)
We zingen lied ‘Kon ik maar leven’ © Menno Rougoor

Kon ik maar leven
vanuit een visioen
of werd ik maar even
door ‘t Leven zacht gezoend.
Sluit ik mijn ogen
dan kan ik beter zien
het diepste verlangen
verschuilt zich in de ziel.
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Gebed
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Kooktoestellen voor vrouwen in
Bangladesh, óf uw bijdrage naar Kerk in Aktie IBAN
NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Vrouwen Bangladesh.
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap, óf uw bijdrage naar:
IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas
Koorkerkgemeenschap, m.v.v. het doel.

We zingen staande: ‘Wij bidden Heer om wie wij zijn’ © Alfred Bronswijk
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Toch drinken wij de wijn van hoop,
verlangend dat het tijdsverloop
zich eindelijk ten goede keert
en al wat kwaad is wordt geweerd.
Dat ooit uw Koninkrijk zich spreidt
en vrede ieders hart verblijdt.
Dus dromen wij hardop van Hem
die is en was en als Gods stem
het woord sprak, dat ons visie geeft
op méér dan wat voor ogen leeft.
Die aanspoort om op weg te gaan
als mensen die in God bestaan.
Zegen
Orgelspel: Thema met variaties III, V en VII - Herman Strategier (1912-1988)
Volgende vieringen / activiteiten:
20 maart:
27 maart:
3 april:
10 april:
14 april: Witte donderdag:
17 april: Pasen:
24 april:

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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