Zondag 28 aug. 2022, 10 uur

Orde van Dienst
Voorganger:
ds. Tom Rijken, Oosterhout
Welkom en mededelingen:
Simone Ludikhuijze
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Henk Soepenberg
Lezen: Anja van Sparrentak
Beeld & Geluid:
Joke Homan en Johan Klumpenaar
Bloemen: Henny Kuut
Deur- en collectedienst:
Berend van der Veen en Frits Kruse
Rijdienst:
Leo Adriaanse en Jo Koole
Koffie: Marja Oostdijk (vroeg)
Dick de Vlieger en ?????

Orgelspel: "Majesté du Christ demandant sa gloire ’a son Pere"
Olivier Messiaen.
Welkom door Simone
gemeente gaat staan
Openingslied 280: 1 en 2

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
Bemoediging
Lied 280: 3 en 4
3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?
gemeente gaat zitte

Inleiding op de dienst met het verhaal van de biddende clown.
Gebed
Lied 974 vers 1 - 2 en 5

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.

5. God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.
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Lezing door Anja van Sparrentak: Lucas 14: 1 - 14
Een feestmaal op sabbat
Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër
ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het
oog. Er was daar iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de
wetgeleerden en de farizeeën: ‘Is het toegestaan hem op sabbat te
genezen of niet?’ Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas
hem en stuurde hem weg. En tegen de farizeeën en wetgeleerden zei hij:
‘Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch meteen
uit, ook al is het sabbat?’ En daarop hadden ze geen antwoord.
Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de
ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen:
‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan
niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die
voornamer is dan u, en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw
plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten
innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw
gastheer tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer
betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt.
Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf
vernedert zal verhoogd worden.’
Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een
maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden,
uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u
op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u
mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden
uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen,
maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de
rechtvaardigen.’

Lied 992

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Ghods beeld?
3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?
4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Overdenking “ De biddende clown – jij mag zijn wie je bent “.
Orgelspel
Openruimte – een dialogische ruimte waar men vragen kan stellen en
opmerkingen kan maken.
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Lied 793: 1 en 2

2. Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij, Gij laat ons niet alleen.
Gebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen door Simone Ludikhuijze
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Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Algemene Centrale Diaconie,
óf 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 416
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2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Zegen – beantwoord met:

Orgelspel: "Praeludium" in e moll , BWV 548. J.S.Bach.
Volgende vieringen / activiteiten:
21 augustus:
ds. Martijn Junte, Gouda
28 augustus:
ds. Tom Rijken
4 september:
ds. Martijn Junte
11 september:
ds. Elly van Kuijk, Amersfoort
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