Zondag 9 okt. 2022, 10 uur

Orde van Dienst
Voorganger:
ds. Joep de Valk, Domburg
Welkom en mededelingen:
Carla Oldenziel
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Wim van Liere
Lezen: Maike van der Velde
Beeld & Geluid:
Joop Tillema en Ad de Goffau
Bloemen:
Eva 't Hooft
Deur- en collectedienst:
Nellie de Goffau en
Thilly van der Rijst
Rijdienst:
Leo Adriaanse en
Johan Klumpenaar
Koffie: Wim van Liere (vroeg)
Wim van Liere en Joop Caljé

Thema: “Verstaan en geroepen zijn”
Doop van: Mason Johannes Cornelis en Sam Kasper Gerrit de Bas
Orgelspel:

"Joie et clarté des Corps Glorieux" over
Mattheus 13 vers 43. Olivier Messiaen 1908-1992

Welkom door Carla Oldenziel
gemeente gaat staan
Openingslied 828

Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

Als wij uw sporen bijster zijn,
God, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar uw Geest
die doven horen doet.
Bemoediging en groet
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Antwoordlied

gemeente gaat zitten
Inleiding / Stilte / Inkeer
Inkeerlied LvdK 487
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2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in haar handen onze naam geschreven.
Onz’ God wil ons bewonen als haar huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, God heeft het ons gegeven.
3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen
Lezingen door Maike van der Velde
Verhaal uit de bijbel Markus hst 1, vs 4-6 en 9-13
Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de
mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo
vergeving van zonden te verkrijgen. 5Alle inwoners van Judea en
Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de
Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 6
Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel;
hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de
Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.
Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel
openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk
een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik
vreugde.’
Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef
hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij
leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
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Lied 827

God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.
Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.
Overweging
Het verstaan van onszelf is iets van een andere categorie. Het is een
moment van openbaring. Het wordt ons gegeven in een ervaring waarin
wij onszelf te boven gaan en gaan zien waartoe ons leven is, wat de
bestemming ervan is. Op het moment dat wij dat gaan zien, krijgt ons
bestaan in onze eigen beleving pas werkelijk kwaliteit van leven.
uit Goddeeltje Geest, Foeke Knoppers
Stilte, overgaand in orgelspel
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Dopen
Inleiding op dopen
Vragen aan doopouders en alle generaties aanwezig
Doop van Mason Johannes Cornelis en Sam Kasper Gerrit
Lied: Licht 100
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dat je echt aandachtig luistert
naar je hart en je verstand,
dat het onweer voor je fluistert,
’n wolk met goud zal zijn omrand,
dat ’t geluk komt bovendrijven,
ook al is dat heel fragiel,
dat je altijd trouw mag blijven,
aan het diepste van je ziel.
Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen door Carla Oldenziel
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collectes deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Algemene Diaconie PGM, voor
noodhulp Kerk in Aktie en kerstpakkenactie voor Torentijd,
óf uw bijdrage naar NL 50 RABO 0385 382 871 mvv het doel.
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 staande ons slotlied “Als de wind,….” 1, 2 en 4
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4.Want je woord is als water
in het hart der woestijn,
als een hand op de schouder
wie hulpeloos zijn: (refrein)
Afscheid / Zegen
Vervolg slotlied

6. Doe ons open en opstaan
laat je vinden, dichtbij
in vertellen, vertalen
Maak ons weerbaar envrij (refrein)

Orgelspel: Passacaglia in d moll. Max Reger 1873-1916.
Volgende vieringen / activiteiten:
16 oktober:
ds. Hans Noordeman, Arnhem
23 oktober:
rev. Dirk van Leeuwen, Middelburg
30 oktober:
ds. Wim Jansen, Veere,
gedachtnisdienst,
m.m.v. de cantorij olv Aleida Post
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