Zondag 24 juli 2022, 10 uur

Orde van Dienst
Voorganger:
ds. Aries van Meeteren, Sliedrecht
Welkom en mededelingen:
Trees Verwilligen
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Henk Kappers
Lezen: Eva 't Hooft
Beeld & Geluid:
Gert en Anita Kooiman
Bloemen: Maike van der Velde
Deur- en collectedienst:
Wim van Liere en José Viveen
Rijdienst:
Ad de Goffau en Hans Vreeke
Koffie: Leida Boone (vroeg)
??? en Anne-Marie Dekker

Orgelspel: Franse suite nr. 2, BWV 813, J.S. Bach
Welkom door Trees
Zingen: 'Psalm van de zomer' (wijs: Psalm 89)

U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud, als aan een droom ontgroeit.
U wordt geprezen door de wolken en de winden.
Door vis en klein insect en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan in woordenloos belijden.
U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide.
Groet + welkom

Zingen: 'Geboren om te leven' (wijs: Lied 657)

Geschapen voor de liefde
voor vriendschap, samenzijn,
ervaren wij de leegte,
het leven als woestijn.
Verwachtingen verdwenen,
beloften niet vervuld,
een weg van angst en beven
en Jij die je verhult.
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Geroepen tot een leven
van hoop en vrees en daad,
woont naast geluk en vrede
de schaduw van het kwaad.
Wij zoeken Jou aanwezig
op onze levenstocht
die dan een weg ten leven
in Jouw nabijheid wordt
Gebed
Introductie op het thema
Zingen: 'De toekomst is al gaande' (wijs: Lied 444)

De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het gebaande
een pad dat voortgaan doet.
De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw bewoonbaar land
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Lezen: Genesis 6, vers 1 t/m 8
Vermenging van goden en mensen
Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. De
zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren,
en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de
HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is
immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar
leven. In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden
gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij
hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden
uit het verre verleden.
De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze
uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen
had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik
geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook
het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik
ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de HEER genade.

Zingen: 'Vaak noemen wij jou bij je naam' (wijs: Lied 642)

Het kwade maakt zo machteloos
hoe kunnen wij weerstaan
wat in onszelf en om ons heen
aan slechts blijkt te bestaan.
Verslagen roepen wij jouw naam
als Jij het kwaad niet zendt,
waar komt het goede dan vandaan,
ook uit de mensen zelf
De mens als bron van goed en kwaad
is welhaast god gelijk,
wij zoeken voor die zware taak
een gids die ons geleidt
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Lezen: Lucas 17, vers 20 t/m 33
Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou
komen, antwoordde hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat
zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of:
“Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw
bereik.’ Tegen de leerlingen zei hij: ‘Er komt een tijd dat jullie ernaar
zullen verlangen een van de dagen van de Mensenzoon te zien, maar
jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie
zeggen: “Kijk daar!” of: “Kijk hier!” Maar doe dat niet en schenk er
geen aandacht aan. Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van
de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon
verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie
verworpen worden. En zoals het eraantoe ging in de dagen van Noach,
zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: ze aten, ze dronken,
ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de
ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg.
Of zoals het eraantoe ging in de dagen van Lot: ze aten, ze dronken, ze
kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden; maar op de dag
waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de
hemel en kwamen allen om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de
Mensenzoon wordt geopenbaard. Wie op die dag op het dak van zijn
huis is moet niet naar beneden gaan om zijn bezittingen te gaan halen,
en wie op het land is moet niet naar huis terug willen gaan. Denk aan
de vrouw van Lot! Wie probeert zijn leven veilig te stellen zal het
verliezen, maar wie het verliest zal het behouden.
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Zingen: 'Soms durven wij onszelf aanschouwen' (wijs: Lied 653)

Maar help ons, Geest van God, het donker,
de schaduwen in onze ziel,
die wij niet kennen maar vermoeden
met hulp van U nu aan te zien
en daarmee in uw licht te staan,
en alles wijken kan en gaan.
Overdenking
Orgelspel
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Zingen: 'Wij reiken naar de bron van 't licht' (wijs: Lied 753)

Het leidt ons aan de pijn voorbij,
spant zelfs de regenboog
over wateren zo diep, zo stil,
waarin zich verdriet bewoog.
Het spreekt tot ons van hoop en troost
door God ons aangereikt,
omdat Hij ons zeer te na wil zijn
en in liefde ons bereikt.
Gebed
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Algemene Centrale Diaconie
uw bijdrage naar NL 50 RABO 0385 382 871
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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Zingen: 'Laat ons zingen van de dromen' (wijs: Lied 769)

Laat ons danken voor de toekomst,
die zich als een bloem ontvouwt,
in de mens die zich wil geven,
zich de ander toevertrouwt,
die de woning van zijn leven,
op de rots van liefde bouwt.
Laat ons vieren dat wat goed is,
dat wat mensen mensen maakt,
dat wat leven, kracht en moed is
en in tederheid ontwaakt:
hoop, geloof en vooral liefde,
waarin God ons intens raakt.
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Zegen
Orgelspel: Te Deum - Pēteris Vasks

Volgende vieringen / activiteiten:
31 juli:
7 augustus:
14 augustus:
21 augustus:
28 augustus:

ds. Joep de Valk, Domburg
ds. Wilma Hartogsveld, Oosterhout
ds. Foekje Dijk, Dalfsen
ds. Martijn Junte, Gouda
ds. Tom Rijken
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