Zondag 4 sept. 2022, 10 uur

Orde van Dienst
Voorganger:
ds. Elly van Kuijk-Spaans,
Amersfoort
Welkom en mededelingen:
Teus Baars
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Henk Kappers
Lezen: Trees Verwilligen
Beeld & Geluid:
Johan Klumpenaar en Joke Homan
Bloemen:
Ineke de Bruine-Hillebrand
Deur- en collectedienst:
Krina Wattel en Wim van Liere
Rijdienst:
Jo Koole en Hans Vreeke
Koffie: Leida Boone (vroeg)
Anne-Marie Dekker
en Wim van Liere

Orgelspel: Introductie, Koraal en Ciaconna over Psalm 24:5
“Verhoogt, o poorten, nu den boog”
Welkom door Teus
gemeente gaat staan
Openingslied 287: 1 en 2

2. Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen.
Als de kerk van liefde leest
is het feest!
Woorden van vertrouwen
2

Lied 287: 5
5. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht, straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen;
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
gemeente gaat zitten
Woorden van inkeer
Lied 833 – 3 x

Neem mij aan zoals ik ben,

Druk uw

wek in mij wie ik zal zijn

zegel op mijn hart en

leef in

mij.

Lezing: Genesis 11: 1-10 door Trees Verwilligen
Babel
Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de
mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een
vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van
klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken
gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. Ze zeiden: ‘Laten we
een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons
beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid
raken.’ Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de
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toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze
spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu
doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt
nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring
onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De HEER
verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad
werd gestaakt.
Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER
verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar
verspreidde hij de mensen over de hele aarde.
Lied 816: 1 en 2

2. Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.
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Gedicht ‘Op de plek waar we gelijk hebben’
Op de plek waar we gelijk hebben,
komen nooit bloemen op in het voorjaar.
De plek waar we gelijk hebben is vastgestampt
en hard als een dorsvloer.
Maar twijfels en liefde woelen de wereld om,
zoals een mol, zoals een ploeg.
En er zal gefluisterd worden op de plaats waar
het huis stond dat verwoest is.
Yehuda Amichai
Lied: vervolg Lied 816 vers 3 en 4
3. Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.
4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.
Overdenking ‘Zoek de hoogte in de breedte’
Orgelspel
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Lied 657: 1, 2 en 4

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.

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.
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Gebeden
Mededelingen door Teus
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Algemene Centrale Diaconie voor de
eindejaarstoeslag aan sociale minima op Walcheren
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 423: 1 en 2

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht óór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
Zegen
Lied: Vervolg slotlied, vers 3
3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al die kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Orgelspel: “With A Little Help From My Friends”
John Lennon en Paul MsCarttney
Volgende vieringen / activiteiten:
18 september:
25 september:
2 oktober:
9 oktober:”

Pastor Wim van Goch, Middelburg
ds. Ivo de Jong, Pernis
ds. Rachelle van Andel, Maastricht
ds. Joep de Valk
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