Orde van Dienst
Zondag 15 mei 2022, 10 uur

Voorganger:
ds. Menso Rappoldt, Emmen
Welkom en mededelingen:
Teus Baars
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Wim Wattel
Lezen: Simone Ludikhuijze
Beeld & Geluid:
Joop Tillema en Ad de Goffau
Bloemen: Addy Haverman
Deur- en collectedienst:
Frits Kruse en Leida Boone
Rijdienst:
Jo Koole en Johan Klumpenaar
Koffie: Krina Wattel
Doke Oosterholt en Els Koole

Orgelspel: “Komm, Gott, Schöpfer, Heilige Geist” - J.S. Bach (1685-1750)
Welkom door Teus
gemeente gaan staan

Aanvangslied lied: 657: 1, 2 en 3

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
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Woord van vertrouwen / Votum
Lied 657: 4
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.
gemeente gaat zitten

Inleiding, stilte en gebed
Lied 647: 1, 3 en 4
3. Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen,
wij worden verstaan.
4. Voor mensen, die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Lezing: Johannes 13 ; 31 – 35
Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon
zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God. Als Gods
grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die
grootheid laten delen, nu onmiddellijk.

Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me
zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen
jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.”
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb
liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor
elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
Lied 811

2. Hij neemt ons bij de hand,
dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die
weg, zo hoog, zo heet en drooglaat mij niet moeten gaan
als Gij niet zelf nabij zijt.

3. Een waterval van licht,
van vreugde en gerede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen,
ik besta, uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U,
ooit zal ik U aanschouwen.

Lezing: Genesis 29: 13-30
Nauwelijks had Laban het nieuws over Jakob, de zoon van zijn zuster,
gehoord of hij snelde hem tegemoet, omhelsde hem, kuste hem hartelijk en
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nam hem mee naar zijn huis. Daar vertelde Jakob zijn hele geschiedenis aan
Laban. ‘Het is duidelijk,’ zei Laban, ‘dat je familie van me bent!’
Jakob was een volle maand bij Laban in huis toen deze tegen hem zei: ‘Het is
niet nodig dat je voor niets voor mij werkt, alleen omdat je familie van me
bent. Zeg me maar wat je loon moet zijn.’ Nu had Laban twee dochters; de
oudste heette Lea, de jongste Rachel. Lea’s ogen hadden geen glans, maar
Rachel was mooi en aantrekkelijk. Jakob was verliefd op Rachel, daarom zei
hij tegen Laban: ‘Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste
dochter.’ Laban antwoordde: ‘Ik kan haar beter aan jou geven dan aan een
ander. Je kunt dus blijven.’ Zo werkte Jakob zeven jaar om Rachel, maar voor
zijn gevoel waren het maar een paar dagen, zo veel hield hij van haar.
Toen zei Jakob tegen Laban: ‘De termijn is om. Geef me nu mijn vrouw, ik wil
met haar slapen.’ Laban nodigde alle inwoners van de stad uit en gaf een
feest. Toen de avond was gevallen bracht hij zijn dochter Lea bij Jakob, en
Jakob sliep met haar. Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Zilpa.
’s Morgens ontdekte Jakob dat het Lea was met wie hij had geslapen. ‘Hoe
hebt u mij dit kunnen aandoen!’ wierp hij Laban voor. ‘Ik heb toch om Rachel
bij u gewerkt? Waarom hebt u me zo bedrogen!’ Laban antwoordde: ‘Het is
hier niet de gewoonte om de jongste vóór de oudste uit te huwelijken. Wacht
daarom tot de bruiloftsweek met de een voorbij is, dan krijg je ook de ander,
op voorwaarde dat je nog eens zeven jaar voor me werkt.’ Jakob stemde toe
en wachtte tot de week om was; daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot
vrouw. Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Bilha. Toen sliep
Jakob ook met Rachel, en van Rachel hield hij echt, meer dan van Lea. En hij
werkte nog eens zeven jaar bij Laban.

Lied 791: 1, 2, 4 en 6
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2. Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,daarop hebt Gij ons gebouwd.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Overdenking
Orgelspel
Lied 973

2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,
3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,
4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

Gebeden (met stilte en Onzevader)
Mededelingen door Teus
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: “Klimaattrajecten in Ethiopië”,
óf uw bijdrage naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 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,
o.v.v. het doel.

We zingen staande ons slotlied 769: 1, 3 en 5

3. Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.
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5. Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

Zegen
Orgelspel:

“Thema met variaties voor orgel “
Hendrik Andriessen (1892 – 1981)

Volgende vieringen / activiteiten:
22 mei:
ds. Marieke Fernhout, Arnhem
29 mei:
pastor Wim van Goch, Middelburg
5 juni, Pinksteren: ds. Pim Steenbergen, Middelburg
12 juni:
ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven
19 juni:
pastor Wim van Goch, Middelburg
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