Orde van Dienst
Zondag 3 april 2022
Voorganger:
ds. Tom Rijken
(Doopsgezind predikant te Breda)
Welkom en mededelingen:
Joep de Valk
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Wim Wattel
Lezen: Reineke van Wouwe
Beeld & Geluid: Joke Homan
en Johan Klumpenaar
Bloemen: Gerda Vreeke
Deur- en collectedienst:
Leida Boone en Willy Nieuwkoop
Rijdienst: Hans Vreeke
en Johan Klumpenaar
Koffie / thee: Krina Wattel (vroeg)
Anne-Marie Dekker
en Doke Oosterhol

Orgelspel: Statie VIII "Jésus console les filles d'Israel"
Welkom door Joep
gemeente gaan staan
Openingslied: 213: 1 en 2

2. Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.
Woord van vertrouwen / Bemoediging
Antwoordlied: 213: 3
3. Laat uw heil'ge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuw'ge nacht ontvloden,
voordat wij ten ondergaan,
op te staan.
gemeente gaat zitten
Inleiding op de dienst

Gebed
Lied 256: 1x in Duits, en 1x in Nederlands

Lezing door Reineke: Psalm 25: 1 – 10
Van David.
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.
Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.
Goed en rechtvaardig is de HEER:
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hij wijst zondaars de weg,
wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,
hij leert hun zijn paden te gaan.
Liefde en trouw zijn de weg van de HEER
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

Lied 653: 1, 6 en 7

6. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

7. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

Orgelspel
Lezing Johannes 14: 1 – 11: Wees niet ongerust, maar vertrouw op God
en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd
hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?
Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik
jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de
weg naar waar ik heen ga.’ Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u
naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’
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Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader
komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen,
en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ Daarop zei
Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei:
‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien
heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen
zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek
niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft,
doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij.
Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet.

Overdenking “De betrekkelijkheid van de waarheid “.
Lied 601
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2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Bevestiging nieuwe kerkenraadsleden:
Teus Baars, Carla Oldenziel en Joep de Valk.
Gemeente antwoordt met Lied 415 vers 1
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Gebeden, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen door Joep
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: 40-dagentijdcollecte voor kinderen
en ouderen in Moldavië, 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.

We zingen staande ons slotlied 419
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2. Wonen overal even thuis
Handel en wandel en huis na huis
Loven en bieden op waarheid en waan
Wagen en winnen en verder gaanMensen veel geluk
3. Wonen overal bijna thuis
Aarde mijn hemel mijn vaders huis
Stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaanMensen veel geluk.
Zegen, beantwoord met lied 431c

Orgelspel: Statie I "Jésus est comdamné a mort"
Volgende vieringen / activiteiten:
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
1 mei:
ds. Monique van Zoest, Zetten
8 mei:
ds. Wim Jansen, Veere
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