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Orgelspel: "Solemn Procession" William Lloyd Webber 1914-1982
Thema: “De Psalmen: wij kunnen niet zonder”
Welkom door Luuk Boogert
gemeente gaat staan

Openingslied Psalm 122: 1, 2 en 3

2. Hoe zijn de stammen opgegaan !
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil'ge muren staan !
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heeren woord, om zijns naams ere
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren !

3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort !
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten !
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heeren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Woord van vertrouwen / Votum
gemeente gaat zitten

Psam 25: 1 en 2

Heere, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Inleiding / Stilte / Gebed met gezongen 1: Kyrie eleison,
2: Christe eleison, en 3: Kyrie eleison

Psalm 25: 7 en 8
7. Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vre?verbond getoond.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

8. Zie op mij in gunst van boven,
wees mij toch genadig, Heer !
Eenzaam ben ik en verschoven,
ja, d' ellende drukt mij neer.
'k Roep U aan in angst en smart,
duizend zorgen, duizend doden
kwellen mijn bekommerd hart:
voer mij uit mijn angst en noden

Lezingen door Addy Haverman: Psalm 137
1

Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion.
In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren.
3
Daar durfden onze bewakers te vragen om een lied,
daar vroegen onze beulen: ‘Zing voor ons een vrolijk lied uit Sion.’
4
Hoe kunnen wij zingen een lied van de HEER op vreemde grond?
5
Als ik jou vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn hand de snaren vergeten.
6
Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven als ik niet meer denk aan jou,
als ik Jeruzalem niet stel boven alles wat mij verheugt.
7
Gedenk, HEER, de dag van Jeruzalems val, toen het volk van Edom zei:
‘Neer met die stad, neer, maak haar met de grond gelijk.’
8
Babel, weldra word je verwoest.
Gelukkig hij die wraak zal nemen en jou doet wat jij ons hebt gedaan.
9
Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert.
2

Lied 326: 1, 3, 4 en 5

4

3. Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!

4. Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keert als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht!!

5. Van ver, van oudsher aangezegd,
een Naam, opnieuw op ons gelegd,
een Woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

Lezing Mattheus 26: 1 - 2, 17 - 30
Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen:
‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon
uitgeleverd om gekruisigd te worden.’
Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de
leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen
treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen
de persoon die jullie bekend is: “De meester zegt: ‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil
ik met mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken.’De leerlingen deden wat Jezus
hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal.
Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd.
Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij
uitleveren.’ Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik
toch niet, Heer?’ 23Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom
doopte, die zal mij uitleveren. De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem
geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd
wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ Toen zei Judas,
die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt
het.’
Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het
brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn
lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met
de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond,
dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf
vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt
dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

Psalm 138: 2 en 4

2. Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij / en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt / het U, o Heere !
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond / hebt willen leren.

4. Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand / zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, / wil bijstand zenden.

Overdenking / Orgelspel
Lied 657: 1 t/m 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.
3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
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.

Gebeden (voorbeden met het refrein van Lied 25b)

Stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen door Luuk Boogert
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collectes deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Artsen zonder Grenzen óf uw bijdrage naar
NL13 INGB 0000 004 054 tnv Artsen zonder grenzen
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 150a: 1, 2 en 3
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2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
Afscheid en Zegen
Vervolg slotlied: 150a: 4
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
Orgelspel: "Final" Louis Vierne 1870-1937.
Volgende vieringen / activiteiten:
30 oktober:
6 november:
13 november:
20 november:

ds. Wim Jansen, Veere, gedachtenisdienst,
m.m.v. de cantorij olv Aleida Post
mw. Marianne Zandbergen, Middelburg
ds. André Meiresonne, Den Haag
ds. Alain Verheij, Alphen aan den Rijn
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