Zondag 25 sept. 2022, 10 uur

Orde van Dienst
Voorganger:
ds. Rachelle van Andel,
Maastricht
Welkom en mededelingen:
Reineke van Wouwe
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Bob Viveen
Lezen: Krina Wattel
Beeld & Geluid:
Joop Tillema en Ad de Goffau
Bloemen:
Addy Haverman
Deur- en collectedienst:
Nellie de Goffau en Carla Oldenziel
Rijdienst:
Niels van der Veldeen Ad de
Goffau
Koffie: Anne-Marie Dekker (vroeg)
Els Koole en Dick de Vlieger

Orgelspel: Cantabile van César Franck
Welkom door Reineke van Wouwe
gemeente gaat staan
Openingslied 283

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

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!

Woord van vertrouwen
Lied 900 (3x) Nada te turbe
Vertaling: Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
Wie zich aan God vasthouidt komt niets tekort,
God alleen is genoeg.
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gemeente gaat zitten
Inleiding / Stilte / Gebed
Lied 828
2. Stem die mij roept waar ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt
3. Stem die geen naam heeft, nog
niet,
mensen zonder stem
Stem als een specht die klopt
aan mij gehoorbeen
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt.
Lezingen door Krina Wattel, afgewisseld met lied 844 (3x)
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Lezing: Atjie Krog – Broze Aarde pg. 35
De gezichten van de woedende menigte onthutsen me
De gezichten van de hongerigen nemen mij een
kruisverhoor af
Het gaat mijn begrip vooraf het eist gerechtigheid
het ontwricht me
De gezichten van het voorportaal van mijn verwildering
Hoe
Hoe leef ik
Hoe leef ik zo dat ik
Haatdragende mannen kan liefhebben hoe?
Feit is: ik heb hen niet
Lief – ik kan hun gezichten amper verdragen
Maar door hen niet lief te willen hebben
Is de vraag: hoe oprecht
Durf ik mijn liefde voor de aarde te noemen?
Hoe
Hoe leef
Hoe leef ik
Hoe leef ik alsof de wrede, de hongerigen, de
woedenden
Reeds ikzelf ben dat hun gezichten de mijne zijn
Want de aarde ligt erbij als een donkere gebroken
schaduw
Omdat we geen synapsen maken van elkaar
Hoe
Hoe leven
Hoe leven we volkomen kosmisch – helend?
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Lezing: Johannes 4: 5 – 30
Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat
Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was
vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur.
Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar:
‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan
om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om
drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet
met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en
wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u
levend water geven.’ ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de
put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet
meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog
uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ‘Iedereen die dit water drinkt
zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef,
zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, heer,’ zei
de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer
hierheen te komen om water te putten.’ Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw
man eens roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U
hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, ‘u hebt vijf mannen
gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ Daarop
zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! Onze voorouders
vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is
waar God vereerd moet worden.’ ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat
jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.
Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt
immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat
wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader
zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt,
moet dat doen in geest en in waarheid.’ De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de
messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons
alles vertellen.’
Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’
Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover
dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u
daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ De vrouw liet haar kruik staan,
ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: Kom mee, er is iemand
die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ Toen gingen de mensen
de stad uit, naar hem toe.
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Overdenking
Orgelspel / Lied 701

2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.
3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.
4. Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.
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Mededelingen door Reineke van Wouwe
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Remonstranten: Tent of Nations, of
uw bijdrage naar NL 75 TRIO 0391 082 221 St. Vrienden Tent
of Nations o.v.v collecte Koorkerk, Middelburg
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 849: 1 en 2
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2. Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.
Afscheid / Zegen
Vervolg slotlied vers 3

3. Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.
Orgelspel:. Praeludium en Fuga BWV 533 J.S. Bach
Volgende vieringen / activiteiten:
9 oktober:
16 oktober:
23 oktober:
30 oktober:

ds. Joep de Valk, Domburg
ds. Hans Noordeman, Arnhem
rev. Dirk van Leeuwen, Middelburg
ds. Wim Jansen, Veere,
gedachtnisdienst, mmv de cantorij
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