Zondag 18 sept. 2022, 10 uur

Orde van Dienst
Voorganger:
Pastor Wim van Goch, Middelburg
Welkom en mededelingen:
Trees Verwilligen
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Joke Homan
Lezen: Trees Verwilligen
Beeld & Geluid:
Gert Kooiman en Anita Kooiman
Bloemen:
Maike van der Velde
Deur- en collectedienst:
Wim Wattel en Willy Nieuwkoop
Rijdienst:
Johan Klumpenaar en
Leo Adriaanse
Koffie: Anneke Lutgendorff (vroeg)
Anita Kooiman en Barbara Schorer

“Over moed en genezing”
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Orgelspel: Choral 1 (1ste deel) César Franck
Welkom door Trees Verwilligen
gemeente gaat staan
Openingslied 938: 1 en 2

2. Christus die u bekleed hebt
met wat geschreven staat,
en die terdege weet hebt
van wat mijlijden laat,
U grijp ik bij uw kleren
en laat niet los tenzij
Gij u tot mij wilt keren,
uw zegen legt op mij.
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Inleiding / Stilte / Woord van vertrouwen
gemeente gaat zitten
We zingen lied 855: 1-2-3

2. Maar Hij verdwijnt haast uit mijn ogen
terwijl mijn diepe wonde bloedt;
Hij drijft, door anderen bewogen,
de verte langzaam tegemoet.
3. Er is zoveel, er zijn zovelen
tussen ons in, zoveel verdriet
en tijd en dringen en krakelen
en tempel, priester en leviet.
Lezing door Trees Verwilligen: Marcus 5, 21 t/m 34
Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich
een grote menigte bij Hem, en Hij bleef aan het meer. 22Een van de
leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar Hem toe, en toen
hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. 23Hij smeekte Hem dringend:
‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te
redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ 24Hij ging met hem mee. Een
grote menigte volgde Hem en verdrong zich om Hem heen. 25Onder hen
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was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. 26Ze had
veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan
wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij
had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 27Ze had
gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn
mantel van achteren aan, 28want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar
kan aanraken, zal ik genezen. 29En meteen hield het bloed op te vloeien
en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. 30Op
hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht van Hem
was uitgegaan. Midden in de menigte draaide Hij zich om en vroeg:
‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ 31Zijn leerlingen zeiden tegen Hem:
‘U ziet dat de menigte zich om U verdringt en dan vraagt U: “Wie heeft
Mij aangeraakt?”’ 32Maar Hij keek om zich heen om te zien wie het
gedaan had. 33De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen
omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar Hem toe en viel
voor Hem neer en vertelde Hem de hele waarheid. 34Toen zei Hij tegen
haar: ‘Uw geloof heeft u gered, mijn dochter; ga in vrede, u bent van
uw kwaal genezen.’
Lied 855: 4 en 5
4. En toch, wanneer Hij maar zou weten
dat ergens diep in dat gedrang
ik Hem nog volg, ziek en verbeten,
en naar zijn zuiverheid verlang.
5. Hij die mijn leven heel kan maken,
de kracht, de macht die Jezus heet:
als ik Hem even aan moch raken,
alleen de zoom maar van zijn kleed.
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Overdenking

Nelle Vonk

Orgelspel
Lied 422: 1, 2 en 3
2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Voorbede, Onze Vader
Mededelingen door Trees Verwilligen
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Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Bijdrage voor een volwaardige plek
voor mensen met een beperking in Myanmar, óf uw bijdrage
naar Kerk inAktie NL 89 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.
We zingen ons slotlied 362: 1 en 2

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen.
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Afscheid en zegen
Vervolg lied 362: 3
3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
Orgelspel: Fuga BWV 539 van J.S. Bach

Volgende vieringen / activiteiten:
25 september:
2 oktober:
9 oktober:
16 oktober:
23 oktober:
30 oktober:

ds. Ivo de Jong, Pernis
ds. Rachelle van Andel, Maastricht
ds. Joep de Valk, Domburg
ds. Hans Noordeman, Arnhem
rev. Dirk van Leeuwen, Middelburg
ds. Wim Jansen, gedachtenisdienst
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