Orde van Dienst
Zondag 15 mei 2022, 10 uur

Voorganger:
ds. Marieke Fernhout, Arnhem
Welkom en mededelingen:
Carla Oldenziel
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Anton van Berchum
Lezen: Anja van Sparrentak
Beeld & Geluid:
Gert en Anita Kooiman
Bloemen: Carla Oldenziel
Deur- en collectedienst:
Carla Oldenziel en Nellie de Goffau
Rijdienst:
Leo Adriaanse en Jo Koole
Koffie: Anne-Marie Dekker
Marcella Kuiper en Els Koole

Orgelspel: "Praeludium pro Organo pleno" in Es BWV 552. J.S. Bach.
Welkom door Carla
gemeente gaan staan

Lied 283: 1, 2 en 3

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Woord van vertrouwen, bemoediging en groet
Lied 283: 4 en 5
4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5.Die ons naam voor naam wilt
noemen,
al uw liefde ons besteed,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis juicht met ons mee!
gemeente gaat zitten

Gebed
2

Lied 324

2. Wat vurig staat geschreven dat gij komt
redden wat verloren', is dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat gij hoort,
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond
3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost dan weer getart
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.
Lezing: Ezechiël 34: 1-16a
De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël,
profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van
Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te
weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en
jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet.
Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen,
gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde
dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder
herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn
schapen zijn verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over
heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet,
niemand die naar ze op zoek gaat.Daarom, herders, luister naar de woorden van de
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HEER: Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen
herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie,
herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar
niet mijn schapen! Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: Dit
zegt God, de HEER: Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen
ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn
schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten! Dit zegt God, de
HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een
herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal
ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn
verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. Ik zal ze uit alle volken
terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten
terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden,
overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op een goede weide,
ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze
rusten op groen grasland en in een grazige weide. Ikzelf zal mijn schapen weiden
en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek
gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren
gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal ik doden.

Lied 23d
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2. En was ik stom, ging ik verdwalen,
Hij keerde om om mij te halen.
Ik wist: zolang als Hij erbij was
was ik niet bang, als Hij maar bij mij was
aan de overkant, in het beloofde land,
waar je drinken kon zo van de bron.
3. Hij leidde me dan langs diepe ravijnen,
Ik schrok niet van gevaarlijke zwijnen.
Hij hield mij ver van wilde dieren,
Hij hielp mij door heel diepe rivieren
Naar de overkant, naar het beloofde land,
waar je drinken kon zo uit de bron.
4. Ik voelde me goed, kon op Hem bouwen,
Ik kreeg weer moed, had weer vertrouwen,
was ik een schaap, was Hij mijn herder,
was ik een schaap, Hij bracht mij verder
naar de overkant, naar het beloofde land,
waar je leven kon vlak bij de bron.
Lezing: Ezechiël 34: 23-31
Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wél zal weiden: David, mijn
dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn.
Ik, de HEER, zal hun God zijn, en mijn dienaar David hun vorst. Ik, de HEER,
heb gesproken. Ik zal een vredesverbond met ze sluiten, ik zal het land vrij van
wilde dieren maken, zodat ze zelfs in de woestijn veilig kunnen wonen en in de
bossen onbezorgd kunnen slapen. Ik zal mijn schapen en het land rondom mijn
heuvel zegenen, en ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen
zijn die zegen geeft. De bomen zullen vrucht dragen, de akkers zullen een goede
opbrengst geven en zij zullen veilig leven in hun land. Ze zullen beseffen dat ik de
HEER ben wanneer ik het juk breek waaronder ze gebukt gaan, en ze uit handen
van hun onderdrukkers red. Ze zullen niet meer door andere volken worden
geplunderd en niet meer worden verslonden door de wilde dieren, ze zullen veilig
wonen en niemand zal ze nog opschrikken. Ik zal akkers voor ze aanleggen die
geroemd zullen worden, in het hele land zal niemand meer van honger omkomen
en ze zullen niet langer door andere volken worden vernederd. Ze zullen beseffen
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dat ik, de HEER, hun God, bij hen ben en dat zij, het volk van Israël, mijn volk
zijn – spreekt God, de HEER. Jullie zijn mijn schapen, de schapen die ik weid;
jullie zijn mensen en ik ben jullie God – zo spreekt God, de HEER.”’

Lied 91a: 1 en 3

3. Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden zullen vallen,jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.
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Overdenking
Orgelspel
Lied: Ga maar gerust (uit ‘Het liefste lied van overzee’ no. 2, lied 15)

2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben ik de hand, die al je tranen wist.
Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen door Carla
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Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: “Jaarlijkse actie vakantietasjes”,
voor verdere informatie: zie de Vierpas.
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 416
1. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en roost en zegen
Ga met God, en Hij zal met je zijn,
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.
Zending en zegen
Vervolg slotlied: 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.
Orgelspel: Introductie en Allegro ,Symphonie 6, Louis Vierne.
Volgende vieringen / activiteiten
29 mei:
pastor Wim van Goch
5 juni, Pinksteren: ds. Pim Steenbergen
12 juni:
ds. Jan Klijnsma
19 juni:
pastor Wim van Goch
26 juni:
ds. Wim Jansen,
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