Orde van Dienst
Zondag 13 maart 2022
Voorganger:
ds. Hans le Grand, Hilversum
Welkom en mededelingen:
Simone Ludikhuijze
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Bob Viveen
Lezen: Voorganger
Beeld & Geluid: Joke Homan
en Johan Klumpenaar
Bloemen: Ineke de Bruine
Collecten: Krina Wattel
en Wim van Liere
Rijdienst: Ad de Goffau
en Luuk Boogert
Koffie / thee:
Ria Kruse (vroeg)
Dick de Vlieger en ????

Orgelspel: "O Mensch, bewein dein Sünde gross" BWV 622. J.S. Bach.
Welkom door Simone
gemeente gaan staan
Openingslied: TT 216: 1 en 2

2. Dan zal ik huilen en lachen
en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden
en huiv’rend ontwaken.
Maar niemand vlucht,
nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
gemeente gaat zitten
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Votum en groet: voorganger spreekt op eigen wijze een votum en groet uit
Antwoordlied: TT 216: 3
3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden,
zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand?
Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg van mijn voeten.
Inleidende woorden
Geleide meditatie
1e lezing: Thich Nhat Hanh: Een werkelijke routekaart naar vrede
Lied: TT 193: 1, 2 en 3
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2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn.

3. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

2e lezing: Thich Nhat Hanh: De wortels van onze boosheid
Lied: uit de x-liedjes (Henk Harmsen)
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3de lezing: Thich Nhat Hanh: Het goede nieuws
Lied: TT 217

2. Wij die nog mogen leven
Van hoop en vrees vervuld,
Aan machten prijs gegeven
Aan meer dan eigen schuld,
Wij die God weet hoe verder
Tot hiertoe zijn gespaard,
Dat wij toch nooit erkennen
Het recht van vuur en zwaard.
5

3. Dat wij toch niet vergeten
Waartoe wij zijn gemaakt,
Dat diep in ons geweten
Opnieuw het licht ontwaakt,
Dat in ons wordt herschapen
De geest die overleeft,
Dat onze lieve aarde
Nog kans op redding heeft.

Overdenking: “Vrede”
Muzikaal intermezzo: “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” J S. Bach
Meditatie - we zijn vijf minuten stil.
Mededelingen door Simone
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Opvang straatkinderen Yogyakarta,
óf uw bijdrage naar Kerk in Aktie IBAN
NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Straatkinderen Yogyakarta.
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 ons slotlied TT 175
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2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draag mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
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Zegen
Orgelspel: "Praeludium in C" BWV 547. J.S. Bach.
Volgende vieringen / activiteiten:
27 maart:
ds. Florus Kruyne, Bunnik
3 april:
ds. Tom Rijken, Oosterhout
10 april:
ds. André Meiresonne, Den Haag
14 april: Witte donderdag 19.30 uur:ds. André Meiresonne, Den Haag
17 april: Pasen:
ds. Paul Saraber, Frankrijk
24 april:
ds. Paul Saraber, Frankrijk
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