Orde van Dienst 17 juli 2022, 10.00 uur
Thema: “tot het uiterste”

Kanaänitische vrouw”
Matteüs 15, vers 21 tot 28

Voorganger:
ds. Monique van Zoest, Zetten
Welkom en mededelingen:
Carla Oldenziel
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Joke Homan
Lezen: Addy Haverman
Beeld & Geluid:
Joop Tillema en Ad de Goffau
Bloemen: Carla Oldenziel
Deur- en collectedienst:
Henny Kuut en Berend van der Veen
Rijdienst:
Luuk Boogert
en Niels van der Velde
Koffie: Johan Klumpenaar
Henny Kuut en Joop Caljé
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Orgelspel
Welkom door Carla
Inleiding tot stilte en inkeer
Stilte
Luisteren naar: “Kyrie” (Vidala-babuala) uit de Misa Criolla, van Ariel
Ramirez, door Los Fronterizos, Cantoria de la Basilica del Socorro.

Overgaand in:
“Woorden om mee te beginnen”
de gemeente gaat staan
Openingslied: Gezang 274, 1, 2 en 3

2. Ontferm u God, kyrie eliëson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder u raken wij de liefde kwijt.
3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank u voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
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Woorden tot de Eeuwige
de gemeente gaat zitten

Zingen lied 974: 1 en 2

2. Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.
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Lezing: Bij 1 Korintiërs 2, vers 1:
En ik, wie was ik zelf, toen ik u destijds het evangelie verkondigde en
in uw midden van Gods kracht getuigde? Niet met mooie woorden ben
ik tot u gekomen.”
“Die ene Mens”, gedicht van Kees Hermis. (door de voorganger)
Vuurvaste woorden van profeten
over die Mens die onherhaalbaar
leefde en schreef geschiedenis
Opstandeling, lichtdrager
van een uniek verhaal dat niet
kan stukgehamerd
nog dagelijks verteld, gedacht
gedroomd, gefluisterd
Onblusbaar vuur door rotsen heen
harnassen, tijden, talen
Wat ooit over hem werd gezegd
is uit- en voortgeplant
Die ene Mens die niemand volgen
kon, door tallozen gevolgd
spreekt voort en blijft in dat verhaal
vol geest – en licht – en leefkracht
Stel dat hij er nooit is geweest
dan nog blazen zijn woorden aan
wat in ons smeult en licht hij op
als een van allemaal
Wij kennen hem niet van gezicht
wij hebben zijn verhaal.
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Kort meditatief orgelspel
Lezing: Matteüs 15, 21 – 28, NBV, door de voorganger
En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon.
Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek
afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn
dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ Maar hij keurde haar geen
woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem
dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan
schreeuwen.’ Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren
schapen van het volk van Israël.’ Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor
hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de
kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’ Ze zei:
‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van
hun baas vallen.’ Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat
u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

Lied: 647 vers 1 en 3

3. Voor mensen die vragend, wachtend en wakend
door het leven gaan: weerklinken hier woorden,
God wil ons horen, wij worden verstaan.
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Overdenking
Stilte - daarna orgelspel
Gedachten voor elkaar, voor onszelf en voor de Eeuwige, besloten
met het ‘Onze Vader’. (NBV)
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.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door Carla
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: “Noodhulp Oost Afrika”
uw bijdrage naar NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. noodhulp aan Oost Afrika
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap, óf uw bijdrage naar:
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 976: 1 en 2

2. Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?
Woorden van afscheid en zegen
Besloten met: Lied 976, 3
3. Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden, deze wereld in.
Volgende vieringen / activiteiten:
24 juli:
31 juli:
7 augustus:
14 augustus:
21 augustus:
28 augustus:

ds. Aries van Meeteren, Sliedrecht
ds. Joep de Valk, Domburg
ds. Wilma Hartogsveld, Oosterhout
ds. Foekje Dijk, Dalfsen
ds. Martijn Junte, Gouda
ds. Elly van Kuijk, Amersfoort
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