Zondag 21 aug. 2022, 10 uur

Orde van Dienst
Voorganger:
ds. Martijn Junte, Gouda
Welkom en mededelingen:
Luuk Boogert
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Anton van Berchum
Lezen: Simone Ludikhuijze
Beeld & Geluid:
Joop Tillema en Ad de Goffau
Bloemen: Thilly van der Rijst
Deur- en collectedienst:
Thilly van der Rijst
en Nellie de Goffau
Rijdienst:
Hans Vreeke en Johan Klumpenaar
Koffie: Krina Wattel (vroeg)
Nienke Slump en Henny Kuut

Orgelspel: "Variaties en Fuga over een thema van Henry Purcell’,
Jac. Bonset (1880- 1959)
Welkom door Luuk
gemeente gaat staan
Openingslied 283: 1, 2 en 3

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.

Woord van vertrouwen / votum
Lied 283: 4 en 5
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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Gebed
Lied 1003

2. Niemnd een brood in de hand,
mensen die enkel maar vragen
brood voor hun knagende magen –
niemand een brood in de hand,
refrein

4. Niemand een lach om de mond,
mensen met angst om de lippen,
overal ogen die schrikken –
niemand een lach om de mond.
refrein

3. Nergens meer feest in de stad,
mensen die overal schuilen
en om hun kinderen huilen –
nergens een feest in de stad.
refrein

5. Stil in de stad. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil in de stad overal.
refrein

Inleiding
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Lezing door Simone: 1 Korinte 14, 6-12
Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in
klanktaal zou spreken zonder u tegelijk iets te openbaren, zonder kennis
door te geven of iets te profeteren, of zonder u te onderwijzen? 7Het is
als met een instrument, bijvoorbeeld een fluit of citer. Als er geen
verschil tussen de tonen is, hoe kan men dan horen welke melodie er
wordt gespeeld? 8En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie
maakt zich dan gereed voor de strijd? 9Voor u geldt hetzelfde: hoe moet
men u begrijpen als u in onverstaanbare klanken spreekt? Uw woorden
verdwijnen in het niets. 10Er zijn ik weet niet hoeveel talen in de
wereld en ze hebben allemaal betekenis. 11Als ik de taal van iemand
die tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar.
12Dit geldt ook voor u: als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u
ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente.
Lied 150
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2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem !
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.
Lezing: 1 Korinte 14, 26-34
Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer
u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing,
een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles
tot opbouw van de gemeente zijn. Er mogen twee, hoogstens drie van u
in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die
de uitleg geeft. Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en
alleen voor zichzelf tot God spreken. Laat van hen die profeteren er
telkens twee of drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen.
Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt,
moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen. U kunt ieder op
uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en
bemoedigd. En wie profeteert heeft macht over zijn geest, want God is
niet een God van wanorde maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten
van de heiligen.
Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet
spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat.
Genesis 15, 1-6
Abrams visioen
Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees
niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal
vorstelijk zijn.’
‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te
belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het
eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. U hebt mij immers geen
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nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn
erfgenaam worden.’ Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet
je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult
verwekken.’ Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de
hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde
hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ Abram vertrouwde
op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.
Lied 803

2 Uit Oer is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.

3 Uit Abraham geboren
die zo gezworven heeft
is, wie om God te horen
gestorven is en leeft:
het volk van de profeten,
de stam van het verbond,
het volk hier beneden
de stem van God verstond.
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4 Het is niet meer te tellen,
dat volk dat na hem kwam,
een vader van zovelen
is vader Abraham.
Van Jacob, edel strijder
wiens naam is Israël,
van Mozes de bevrijder
die sprak op hoog bevel,

5 van Jozua de hertog
die ruimte heeft gemaakt,
van Simson, dapper vechter,
die uit het graf op staat,
van David, koning David,
en van zijn grote zoon,
Elia met de raven,
Hizkia met zijn droom.

6 En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit de hoge,
getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan 't einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.
Overdenking
Orgelspel
Gebeden
Mededelingen
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.

We zingen ons slotlied 657

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draag mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.
3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
4. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.
Zegen
Orgelspel: "Trumpet Tune” Henry Purcell 91658- 1695)
Volgende vieringen / activiteiten:
28 augustus:
4 september:
11 september:
18 september:
25 september:

ds. Tom Rijken
ds. Martijn Junte
ds. Elly van Kuijk, Amersfoort
Pastor Wim van Goch, Middelburg
ds. Ivo de Jong, Pernis
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