Orde van Dienst zondag 3 juli 2022, 10 uur
Thema: ‘De vrouwelijke kant van God’.

Hildegard van Bingen
…..de moederlijke liefde van Gods omhelzing

Voorganger:
ds. Dinie Eerland - van Vliet,
Zierikzee
Welkom en mededelingen:
Carla Oldenziel
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Wim van Liere
Lezen: Reyneke van Wouwe
Beeld & Geluid:
Joop Tillema en Ad de Goffau
Bloemen: Carla Oldenziel
Deur- en collectedienst:
Nellie de Goffau
en Carla Oldenziel
Rijdienst:
Hans Vreeke
en Johan Klumpenaar
Koffie/thee: Krina Wattel (vroeg)
Wim van Liere en Wim Wattel
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Orgelspel: "Schmucke dich ,o liebe Seele" BWV 654 J.S. Bach.
Welkom door Carla
gemeente gaan staan
Aanvangslied lied 283:

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.
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
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Bemoediging en groet
Zingen lied 846: 1, 2 en 6

2. Ik wil aan de mensen onthullen
wat waar is, edel en goed.
En allen die luisteren, zullen
mij volgen, 't licht tegemoet.
Het recht zal op aarde geschieden
en vrees en geweld zullen vlieden
waar ik het leven behoed.
6. Ja, hier is het leven te winnen
dat opweegt tegen de dood,
de dienst van de hemelse minne
die God van oudsher gebood,
de stralende vrouwe, de schone,
de wijsheid die bij u wil wonen
en zelf aan tafel u noodt.
Kyriegebed
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Glorialied 691

2. De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmt’ in hart en ogen.
3. In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
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*Dienst van het Woord
Gebed
Inleiding
Lezingen door Reyneke
Genesis 1: 26 en 27 (NBV 2004)
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op
ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de
zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde
en over alles wat daarop rondkruipt.’
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God
schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
Psalm 131 naar Huub Oosterhuis
Gij
ik waan mij niet wijzer
ik weet mij niet meer dan een mens
keer mij niet af van mijn naaste
droom geen hoogdravende dromen
ik heb mijn bestemming erkend
mijn ziel is tot rust gekomen
een kind dat gedronken heeft
en rust aan de borst van zijn moeder
zo is mijn ziel in mij.
Ik wacht op U, ik wacht
van nu af tot in eeuwigheid
omdat Uw naam verluidt
Ik-zal-er-zijn.
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Jesaja 49: 15 en 16 (Bijbel in Gewone Taal)
Maar de Heer zegt: ‘Jeruzalem, ik heb je naam in mijn hart
bewaard. Ik zal altijd aan je denken. Een moeder zorgt toch ook
goed voor het kind dat ze in haar buik gedragen heeft? Ze
vergeet haar kind nooit. En zelfs al zou een moeder haar kind
vergeten, ik zal jou nooit vergeten!
Meditatieve muziek
Overdenking
Orgelspel
Gebeden (Dankgebed, voorbeden -stilte- Onze Vader)
Mededelingen door Reyneke
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: “Kasteloze kansarme Dalit-kinderen in
India” uw bijdrage naar NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. dit doel.
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap, óf uw bijdrage naar:
NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap,
o.v.v. het doel.
We zingen staande ons slotlied 419
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2. Wonen overal even thuis
Handel en wandel en huis na huis
Loven en bieden op waarheid en waan
Wagen en winnen en verder gaanMensen veel geluk

3. Wonen overal bijna thuis
Aarde mijn hemel mijn vaders huis
Stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaanMensen veel geluk.

Zegen
Orgelspel: "Alleluias sereins d'une ame qui désire le ciel" Olivier
Messiaen
Volgende vieringen / activiteiten:
10 juli:
17 juli:
24 juli:
31 juli:

ds. Pim Steenbergen, Middelburg
ds. Monique van Zoest, Zetten
ds. Aries van Meeteren, Sliedrecht
ds. Joep de Valk, Domburg
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