Zondag 14 aug. 2022, 10 uur

Orde van Dienst
Thema: ‘Raakbaar leven … ’
Voorganger:
ds. Foekje Dijk, Dalfsen
Welkom en mededelingen:
Joep de Valk
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Bob Viveen
Lezen: Wim Jumelet
Beeld & Geluid:
Gert en Anita Kooiman
Bloemen: Eva 't Hooft
Deur- en collectedienst:
Carla Oldenziel en Leida Boone
Rijdienst:
Niels van der Velde
en Ad de Goffau
Koffie: Marja Oostdijk (vroeg)
Anita Kooiman en Marcella Kuiper

Orgelspel: "Triosonate 5 in C BWV 529" Deel 1 ' "Allegro" J. S. Bach.
Welkom door Joep
gemeente gaat staan
Openingslied 137: 1

Woord van vertrouwen / votum
Lied 137: 2 en 3
Droef zaten wij aan Babylons rivieren
en hingen aan de wilgen onze lieren.
De overwinnaar sprak: "Kom, speelt en zingt
een vrolijk lied van Sion, dat het klinkt!"
Die ons verdrukte sprak van spel en zangen, wij lieten zwijgend onze lieren hangen.
Hoe zouden wij als droeve bannelingen
op vreemde grond het lied des HEREN zingen? Indien ik u vergeet, Jeruzalem,
begeve mij mijn rechterhand, mijn stem.
Ja, laat mijn tong voor zang noch spraak meer deugen,
zo gij niet zijt mijn opperste verheugen.
gemeente gaat zitten
Gebed

Lied 163a: 1 en 2 (zie pag. 6 en 7)
Lezing door Wim: Genesis 6: 5 – 22 uit de ‘Naardense bijbel’
Dan ziet de Ene hoe overvloedig het kwaad van de –rode– mens
is op het aardland, en dat wat zijn hart aan gedachten formeert
enkel maar kwaad is, al den dag.
De Ene krijgt spijt
dat hij de –rode– mens gemaakt heeft op het aardland:
het doet pijn aan zijn hart.
Dan zegt de Ene: wegvagen zal ik de –rode– mens die ik heb geschapen
van op het aanschijn van de –rode– grond,
vanaf de –rode– mensheid tot aan het vee en wat rondkruipt en het
gevogelte van de hemel; want ik heb spijt gekregen dat ik ze heb
gemaakt!
Maar Noach,- spijt,* heeft genade gevonden in de ogen van de Ene.
Dit zijn de geboorten uit Noach:
Noach is een man oprecht en vol-gaaf geweest in de generaties mét
hem; met Gód heeft Noach gewandeld.
Noach doet een drietal zonen baren: Sem, Cham en Jafet.
Het aardland wordt bedorven voor het aanschijn van God:
het aardland wordt vervuld van geweld.
God ziet het aardland aan, en ziedaar, het is bedorven;
want verdorven heeft alle vlees zijn weg op het aardland.
Dan zegt God tot Noach: het einde van alle vlees is voor mijn aanschijn
gekomen, want het aardland is vervuld van geweld,- vanwege hun
verschijning; ziehier, verderven zal ik hen met het aardland;
maak, jij-voor-jou, een ark van stammen cipres;
als een vogelnest moet je de ark maken; bedekken moet je haar
binnenshuis en buiten met pekdekking;
en dit is hoe je haar moet maken: driehonderd el de lengte van de ark,
vijftig el haar breedte, dertig el haar opstand;
een lichtluik moet je maken voor de ark, op een el van bovenaf
moet je dat laten ophouden en de deur van de ark moet je in haar zijde
inzetten; onderste, tweede en derde (dekken) moet je maken;
en ik, ziehier, ik doe de watervloed komen over het land
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om te verderven alle vlees waarin levensadem is, onder de hemel;
al wat op het land is zal omkomen;
maar gestand doen zal ik mijn verbond met jou:
komen zul jij in de ark, jijzelf, je zonen, je vrouw
en de vrouwen van je zonen met jou; van al wat leeft,
van alle vlees van alles twee zul je doen komen in de ark
om met jou te doen overleven; mannelijk en vrouwelijk zullen ze wezen
van het gevogelte naar hun verschil, van het vee naar zijn verschil,
van al wat over de –rode– grond kruipt naar hun verschil:
met van alles twee zullen ze komen tot jou om te doen overleven;
en jijzelf, neem jij voor jou mee van alle eten dat wordt gegeten
en zamel dat bij jou in, worden zal dat voor jou en voor hen om te eten!
Dat doet Noach; naar al wat God hem heeft geboden, zo heeft hij
gedaan.
Lied 163a: 3 en 4 (zie pag. 6 en 7)
Lezing door de voorganger
uit ‘De toren van Snelson’ no. III lied 5 van C.O. Jellema:
Zij kwamen naar de kerk om er te horen
Lied 824: 1, 2 en 3
2. Vroeg ik mijn voeten
zolang al op pad –
wisten zij enkel
van kuilen en stenen.
3. Vroeg ik mijn handen:
wat is er rondom –
wisten zij enkel
van grijpen in leegte.

Omdenking
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Muzikale overdenking
Lied 823: 1 en 4
1 Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werk'lijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
4. Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rust'loos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.
Gebed
Mededelingen
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Kerk in Aktie: projecten tegen
armoede op het platteland van Egypte van de KoptischOrthodoxe Kerk, IBAN NL89 ABNA 0457 457 457
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap, óf uw bijdrage naar:
NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas
Koorkerkgemeenschap, o.v.v. het doel.
Volgende vieringen / activiteiten:
21 augustus:
28 augustus:
4 september:
11 september:

ds. Martijn Junte, Gouda
ds. Tom Rijken
ds. Martijn Junte
ds. Elly van Kuijk, Amersfoort
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We zingen ons slotlied 726: 1, 2 en 5

2. Patriarchen en profeten,
de getuigen van uw Geest,
koning, heilige, apostel,
martelaar, evangelist,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volhardden tot het eind,
tot U baden in vertrouwen,
die nu stralende verschijnt.

5. Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
alle waarheid zal het winnen
en het blinkt van uw gezicht.

Uitzending en zegenbede
Orgelspel: "Le vent de l'Esprit" avec "Choeurs des Alouettes" Olivier Messiaen.
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