Zondag 25 sept. 2022, 10 uur

Orde van Dienst

Voorganger:
ds. Ivo de Jong, Pernis
Welkom en mededelingen:
Gerda Vreeke
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Henk Soepenberg
Lezen: Gerda Vreeke
Beeld & Geluid:
Joop Tillema en Ad de Goffau
Bloemen:
Gerda Vreeke
Deur- en collectedienst:
Leida Boone en Willy Nieuwkoop
Rijdienst:
Jo Koole en Luuk Boogert
Koffie: Marja Oostdijk (vroeg)
Tjeerd Kuiper en Henny Kuut

Orgelspel: "Prélude sur le nom d'Alain" opus 7 Maurice Duruflé.
Welkom door Gerda Vreeke
gemeente gaat staan
Openingslied 216

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Voorwoord
gemeente gaat zitten
2

Psalm 65: 1, 5 en 6

Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.
Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.
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1ste Lezing door Gerda Vreeke: Handelingen 8: 26 - 40
Filippus en de Ethiopiër
Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de
verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ Filippus deed wat hem gezegd
werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een
eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië,
die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem
geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn
reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga
naar die man daar in de wagen.’ Filippus haastte zich naar hem toe en
hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook
wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als
niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en
bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las:
‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid;
als een lam dat stil is bij zijn scheerder
deed hij zijn mond niet open.
Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan,
wie zal van zijn nakomelingen verhalen?
Want op aarde leeft hij niet meer.’
De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet
het heeft? Over zichzelf of over een ander?’ Daarop begon Filippus met
hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze
schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats
waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet
gedoopt kunnen worden?’ Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen
het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte.
Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en
nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn
weg vol vreugde.
Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder en
verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam.
Lied: Psalm 84: 1 en 2
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Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
2de lezing: Jesaja 55: 1, 2 en
Een nieuw verbond
Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
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Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
Jesaja 56: 3 – 5
De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden,
laat hij niet zeggen:
‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’
En laat de eunuch niet zeggen:
‘Ik ben maar een dorre boom.’
Want dit zegt de HEER:
De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,
die keuzes maakt naar mijn wil,
die vasthoudt aan mijn verbond,
hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel
en binnen de muren van mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige naam,
een naam die onvergankelijk is.
Lied 767: 1 - 4

2. De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.
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3. Voorwaar, het heil is nu
nabij,uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!

4. op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.
Overdenking (met behulp van rasta muziek)
Lied: Psalm 84: 3 en 6
3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

6. Want God, de HEER, is goed en mild
en voor zijn volk een zon en schild.
Eer en genade zal Hij geven.
U zult het goede niet, o HEER,
onthouden hun die tot uw eer
steeds in oprechtheid voor U leven.
Welzalig, HEER, wie op U bouwt,
en zich geheel U toevertrouwt.

Gebeden
Mededelingen door Gerda Vreeke
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 “Als de wing, als de adem”

3. In het stillen van storm en
4.Want je woord is als water
als het brood is gedeeld
in het hart der woestijn,
wordt het water als wijn, want
als een hand op de schouder
als je deelt, word je heel: (refrein) van wie hulpeloos zijn: (refrein)
5. Want je hebt ons bewogen
6.Doe ons open en opstaan
In het lied dat ons draagt
laat je vinden, dichtbij
bent het licht in de ogen
in vertellen, vertalen
dat ons heeft aangeraakt: (refrein) Maak ons weerbaar envrij/refrein
Zegen / Orgelspel: "Fugue sur le nom d"Alain" opus 7 Maurice Duruflé.
Volgende vieringen / activiteiten:
2 oktober:
ds. Rachelle van Andel, Maastricht
9 oktober:
ds. Joep de Valk, Domburg
16 oktober:
ds. Hans Noordeman, Arnhem
23 oktober:
rev. Dfirk van Leeuwen, Middelburg
30 oktober:
ds. Wim Jansen,
gedachtnisdienst, mmv de cantorij
8

