Zondag 12 juni 2022, 10 uur

Orde van Dienst
Thema:
“Nachtelijk gesprek met Job”
Voorganger:
Ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven
Welkom en mededelingen:
Joep de Valk
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Wim van Liere
Lezen: Trees Verwilligen
Beeld & Geluid:
Gert en Anita Kooiman
Bloemen: Addy Haverman
Deur- en collectedienst:
Krina en Wim?
Rijdienst:
Johan Klumpenaar
en Leo Adriaanse
Koffie: Anneke Lutgendorff (vroeg)
Joop Caljé en Barbara Schorer

Orgelspel: "Praeludium in Es" BWV 552 Johann Sebastian Bach
Welkom door Joep
gemeente gaan staan

Zingen lied 216: 1 en 2

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Bemoediging en groet
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
gemeente gaat zitten

Inleiding, stilte, Gebed
Zingen lied 1005 (Nederlandse tekst)

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. Refrein
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3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek voor ons allen,
U bent de vredevorst. Refrein
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd. Refrein
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. Refrein
Lezingen door Trees:
Job 12: 1 – 13
Mijn ogen hebben alles gezien,
mijn oren alles gehoord en begrepen.
Wat jullie weten, weet ik ook,
ik ben niet jullie mindere.
Nu zal ik spreken tot de Ontzagwekkende,
ik wil me verdedigen ten overstaan van God.
Want jullie dekken alles toe met leugens,
kwakzalvers zijn jullie, allemaal!
O, wilden jullie maar eens zwijgen,
dat zou wel een blijk van wijsheid zijn.
Luister goed naar mijn verweer,
hoor het pleidooi dat over mijn lippen komt.
Spreken jullie onwaarheid namens God?
Willen jullie God met leugens dienen?
Zien jullie hem naar de ogen?
Is het zijn zaak waarvoor jullie pleiten?
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Loopt het goed af, als hij jullie onderzoekt?
Kun je hem bedriegen zoals je een mens bedriegt?
Streng zal hij je straffen,
als je heimelijk partijdig bent.
Boezemt zijn majesteit je dan geen schrik in?
Overweldigt je geen siddering van angst?
Jullie betoog is louter zand,
jullie verweer een lemen schild.
Zwijg nu, dan zal ik spreken,
wat er ook gebeuren mag.
Mattheus 6 : 6 - 13
Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur
en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die
in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals
de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden
verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet
immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.
Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
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Zingen lied 903: 1 en 6

6. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.
Overdenking / Orgelspel
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Zingen lied 912

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader,
Mededelingen door Joep
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Algemen diaconale taken van de PGM:
IBAN NL50 0385 382 871 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.
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We zingen staande ons slotlied 793

2. Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij, Gij laat ons niet alleen.

3. Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

Zege / Orgelspel:
Volgende vieringen / activiteiten
19 juni:
26 juni:
3 juli:
10 juli:
17 juli:

pastor Wim van Goch, Middelburg
ds. Wim Jansen, Veere
ds. Dinie Eerland, Zierikzee
ds. Pim Steenbergen, Middelburg
ds. Monique van Zoest, Zetten
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