Orde van Dienst
Zondag 10 april 2022
Voorganger:
ds. André Meiresonne, Den Haag
Welkom en mededelingen:
Reineke van Wouwe
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Anton van Berchum
Lezen: Luuk Boogert
Beeld & Geluid: Joke Homan
en Johan Klumpenaar
Bloemen: Maike van der Velde
Deur- en collectedienst:
Nellie de Goffau en Carla Oldenziel
Rijdienst: Leo Adriaanse
en Jo Koole
Koffie/thee: Doke Oosterholt(vroeg)
Anita Kooiman en Barbara Schorer

Orgelspel:

Uit de Suite Gothique van Léon Boëlmann (1862-1897):
Introduction-Choral en Menuet gothique

Welkom door Reineke
gemeente gaan staan
Openingslied: 601

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.
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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.

Votum en groet
Inleiding
Gebed van inkeer
Lied 550

2. Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren
met God en met ere.
De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en
zijn recht,
het is van te voren voorzegd.

gemeente gaat zitten

3. Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als
een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.

Lezingen door Luuk
Marcus 11 vers 1 tot 11 (NBV21)
Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij
de Olijfberg, stuurde Hij twee van zijn leerlingen vooruit. 2Hij zei tegen hen:
‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een
ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is;
maak het los en breng het hier. 3En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat
doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, Hij zal het meteen weer
terugsturen.”’ 4Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat
bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. 5Er stonden een paar
mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ 6Ze zeiden wat
Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7Ze
brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels over het dier en Hij ging
erop zitten. 8Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden
takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9Allen die voor Hem uit
liepen of achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna! Gezegend Hij
die komt in de naam van de Heer.
10Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.
Hosanna in de hoogste hemel!’
11Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat Hij daar alles gezien
had, ging Hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar
Betanië.

Matteüs 25 vers 31 tot 40 (NBV21)
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van
alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32
Dan zullen alle volken voor Hem worden samengebracht en zal Hij de mensen
van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33de
schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34Dan zal de
koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: “Jullie zijn door mijn
Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35Want Ik had honger en
jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een
vreemdeling en jullie namen Mij op, 36Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik
was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij
toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer
hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken
gegeven? 38Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U

naakt gezien en gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in
de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” 40En de koning zal hun
antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van
de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij
gedaan.”

Lied 997

2. Ons mensen hart vol wrevel,
drift; de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd,
de macht lijkt aan het kwaad;
Genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!

3. En binnen heerst de bittere twist,
Het woord wordt tot verwijt,
Dit huis bood eens geborgenheid,
Verhult nu schaamte en nijd;
Genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!

4. O God, uw groot begrijpend hart
kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer,
zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan.
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Overdenking
1. Ontkenningsfase >>> Muzikaal Intermezzo
2. !We zijn geen heiligen" >>> Muzikaal Intermezzo
3. Het beest in de bek kijken
Stilte - Orgelspel: “Prière à Notre Dame”
Lied 1010: 1 en 2

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

6

Gebed en Onze Vader
Mededelingen door Reineke
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: de 6de 40-dagentijdcollecte voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland, óf uw bijdrage naar
Kerk in AktieIBAN 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 416: 1 en 2

2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
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Uitzending en Zegen
Slotlied Lied 416 vers 3 en 4
3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Uitzending en zegen
Orgelspel: “Toccata”
Volgende vieringen / activiteiten:
14 april: Witte donderdag 19.30 uur:ds. André Meiresonne, Den Haag
17 april: Pasenmorgen
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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