Orde van Dienst
Zondag 27 maart 2022
Voorganger:
ds. Florus Kruyne, Bunnik
Welkom en mededelingen:
Carla Oldenziel
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Bob Viveen
Lezen: Carla Oldenziel
Beeld & Geluid: Joop Tillema
en Ad de Goffau
Bloemen: Carla Oldenziel
Collecten: Wim Wattel
en Simone Ludikhuijze
Rijdienst: Niels van der Velde
en Ad de Goffau
Koffie / thee:
Marja Oostdijk (vroeg)
Joop Caljé en Wim van Liere

Orgelspel
Welkom door Carla
gemeente gaan staan
Openingslied: 680: 1, 2 en 3

2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
3. Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.
Woorde van vertrouwen / Votum
Antwoordlied: 680: 4
4. Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
gemeente gaat zitten
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Inleiding / Stilte / Gebed
Lied 538: 1, 2, 3 en 4

2. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn,
geen god onder de goden, geen engel en geen dier,
een levende een dode, een mens in wind en vuur.
3. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.
4. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden, die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan
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Lezing door Carla: Johannes 15: 1 – 8
De wijnstok en de ranken
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank
aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel
vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft,
kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht
dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de
ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.
Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt
weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken
verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en
mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De
grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel
vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
Lied 547: 1 t/m 5
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2. Laten wij dan bidden
in dit aardse dal,
dat de lieve vrede
ons bewaren zal, refrein

4. Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht, refrein

3. want de aarde vraagt ons
om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons
op de adem Gods. refrein

5. Want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe. refrein

Overdenking
Orgelspel
Lied 1001: 1, 2 en 3

2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
Dat lachen zullen zij die wenen
Dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
Dat dorst en honger zijn verdwenen –
De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn
Die geen vader was zal vader zijn
Mensen zullen and’re mensen zijn
De bierkaai wordt een stad van vrede.
3. Wie denken durft dat deze droom het houdt
Een vlam die kwijnt maar niet zal doven
Wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt
Al komt de onderste steen boven:
Die zal kreunen onder zorgen
Die zal vechten in ’t verborgen
Die zal waken tot de morgen dauwt –
Hij zal zijn ogen niet geloven.
Mededelingen door Carla
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: vormingswerk sterke vrouwen in
Papoea, óf uw bijdrage naar Kerk in Aktie
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. het doel.
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.
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We zingen staande ons slotlied 1014: 1, 2, 3 en 4

2. Geef vrede door van hand tot hand,
met liefde, onze redding.
Wees vriendelijk in woord en daad,
bewogen om Gods schepping.
3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen.
Kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
4. De sterke zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven.
Als woorden stokken spreekt de hand,
in vriendschap, steun en zegen.
Orgelspel: Sortie improvisée.
Volgende vieringen / activiteiten:
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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