Orde van Dienst
Zondag 29 mei 2022, 10 uur
Voorganger:
Pastor Wim Van Goch, Middelburg
Welkom en mededelingen:
Simone Ludikhuijze
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Henk Kappers
Lezen: Anja van Sparrentak
Beeld & Geluid:
Joke Homn en Johan Klumpenaar
Bloemen: Maike van der Velde
Deur- en collectedienst:
Berend van der Veen
en Thilly van der Rijst
Rijdienst:
Luuk Boogert
en Niels van der Velde
Koffie: Leida Boone
Anja van Sparrentak en Henny Kuut

Thema: De ‘zwakke’ God, de bondgenoot en de open plaats
Orgelspel: L'Ascention:"Majesté du Christ demandant sa gloire á son Pére" ;
' Vader, het uur is gekomen verheerlijk uw Zoon opdat uw zoon U
verheerlijkt' Olivier Messiaen.

Welkom door Simone
gemeente gaan staan

Lied 662

2. Heer, gaat Gij van ons heen,
in deze tijd?
Vermaakt Gij ons alleen
uw dienstbaarheid?
Laat Gij ons dan voorgoed
in hoop en vrezen
en mag uw vredegroet
het laatste woord niet wezen?

3. Uit uw verborgenheid
hebt Gij vervuld
het perk van deze tijd
met Gods geduld.
Uw woord doet telkens weer
de harten branden.
Gij blijft nabij, o Heer,
met zegenende handen.

Woord van vertrouwen
4. Gedreven door de Geest
gaan wij getroost
de weg van alle vlees,
die onverpoosd
de Zoon des mensen gaat,
te allen tijde,
tot Hij weer voor ons staat,
zoals Hij van ons scheidde.
gemeente gaat zitten

Inleiding, stilte en gebed
Lied 666
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Lied 666

2. De heer is in de wolken,
onttrokken aan het oog.
Maar hij heeft alle volken
zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft hij nu verborgen
in teken en in taal,
Straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.
Lezing: Handelingen 1:11 (Naardense vertaling)
Het eerste verhaal* heb ik gedaan over alles, o Teofilus,
wat Jezus begonnen is te doen en te onderrichten
tot op de dag dat hij, door heilige geestesadem,
opdracht heeft gegeven aan de apostelen die hij heeft uitgekozen,
en is opgenomen.
Aan hen heeft hij ook, na zijn lijden, zich in vele
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merktekenen levend voorgesteld;
gedurende veertig dagen heeft hij zich aan hen laten zien
en tot hen gesproken over het koningschap van God.
Als hij met hen samen is, is zijn verkondiging aan hen:
van Jeruzalem niet wijken, maar er blijven wachten
op wat de Vader heeft aangekondigd
en ge van mij hebt gehoord;
omdat Johannes heeft gedoopt met water, zult gíj worden
gedoopt met heilige geestesadem, na deze niet vele dagen!
Zij dan, samengekomen,
hebben hem de vraag gesteld en gezegd:
heer, gaat u in déze tijd voor Israël het koningschap herstellen?
Maar hij zegt tot hen: het is niet aan u
de tijden of momenten te kennen
die de Vader in de eigen volmacht heeft gesteld;
nee: ge zult kracht opnemen
van de heilige geestesadem die over u komt,
en ge zult getuigen van mij
in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria,
ja tot het uiteinde van het aardland!
Terwijl hij dat zegt wordt hij,
terwijl zij toekijken, opgeheven,
en een wolk neemt hem weg van hun ogen.
Als zij, terwijl hij weggaat, naar de hemel staren,zie, twee mannen zijn bij hen komen staan
in witte kleren, die ook zéggen: Galilese mannen,
wat staat ge te kijken naar de hemel?hij, Jezus, die van u weg is opgenomen ten hemel,
zal op dezelfde wijze als ge hebt aanschouwd
dat hij naar de hemel wegging, kómen!

Lezing: 1 Korinthe 15: 42/43
Zo ook de opstanding van de doden:
gezaaid wordt in vergankelijkheid,
ontwaakt wordt in onvergankelijkheid;
gezaaid wordt in on-eer,
ontwaakt in heerlijkheid;
gezaaid wordt er in zwakheid,
ontwaakt in kracht;
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Lied 664

2.Wanneer zult Gij weer verschijnen? 3. Overal wordt U gebeden
Komt het vragen nog te vroeg?
om het rijk dat komen gaat.
Kent de herder nog de zijnen
Laat het zichtbaar zijn beneden,
sinds Hij eens de wolven sloeg?
geef een nieuwe dageraad.
Leid ons in de ware vrijheid,
Woord van God, maak deze aarde
uw nabijheid –
tot een gaarde
wolk en vuur zijn niet genoeg.
waar de boom des levens staat!
Overdenking
Orgelspel
Lied 321: 1, 2, 4 en 6
1 Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

2 Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.
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4. Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
6. Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen

horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.

Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen door Simone
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: “Klimaatveranderngsproject in
Kameroen”,
óf uw bijdrage naar NL 89 ABNA 0457 457 457,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 316: 1, 2 en 3

2. Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren?

3. Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart
toespreken.

Afscheid en zegen
Vervolg slotlied: 316:
4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.
Orgelspel: “Transport de joie d'une ame devant la gloire du Christ qui est la
sienne" 'Laten we dank geven aan God de vader die ons toebereid heeft voor
het erfdeel van de heiligen in het licht' Olivier Messiaen.

……zonder voorkeur geeft een boom schaduw aan ieder die eronder
staat: oud en jong, groot en klein, goed en slecht, dieren en mensen, elk
levend wezen, zelfs de houthakker die hem komt omhakken. Daarom is
het eerste kenmerk van de liefde: ze kiest niet uit… Anthony de Mello
Volgende vieringen / activiteiten
5 juni, Pinksteren: ds. Pim Steenbergen, Middelburg
12 juni:
ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven
19 juni:
pastor Wim van Goch, Middelburg
26 juni:
ds. Wim Jansen, Veere

