Zondag
20 november 2022
Orde van Dienst
Voorganger:
ds. Alain Verheij,
Alphen aan den Rijn
Welkom/mededelingen:
Trees Verwilligen
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Bob Viveen
Lezen: Wim van Liere
Beeld & Geluid:
Gert en Anita Kooiman
Bloemen: Addy Haverman
Deur- en collectedienst:
Willy Nieuwkoop/Nellie de Goffau
Rijdienst:
Niels van der Velde
en Ad de Goffau
Koffie: Ria Kruse (vroeg)
Wim van Liere en Barbara Schorer

Orgelspel: 'Prélude' Maurice Duruflé (1902-1986)
Welkom en aansteken van de kaars door Trees Verwilligen
gemeente gaat staan
Aanvangslied 280 vers 1, 2 en 3

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Woord van vertrouwen / Votum
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?

5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

gemeente gaat zitten
Inleiding / Stilte / Gebed
Lied 967 vers 1, 2, 3 en 6

2. Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm U, Heer.

3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o Herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm U, Heer.

6. Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donk're tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.
Lezing 1 - - - Maleachi 3 vers 19-24
Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn
of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die
door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de
hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. 20Maar
voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend
opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels
draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie
naar buiten komen. 21Dan vertrappen jullie de wettelozen; op de dag die
ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten
– zegt de HEER van de hemelse machten.
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Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de
Horeb regels en wetten heb gegeven die gelden voor heel Israël.
Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en
ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen
dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen
met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen.
22

Lied: 158a vers 1 en 3

3. Gij zijt de stem der profetie / sprekend van mededogen,
want eens zal ieders oog Hem zien: / de Opgang uit den hoge.
Gezegend zij de dageraad / het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen. / Hij zal de schaduw van de dood
beschamen met zijn morgenrood. / Op aarde daalt de vrede!
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Lezing 2 - - - Lucas 21 vers 5-19
Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en
wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: 6‘Wat jullie hier zien – er
zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal
worden afgebroken.’ 7Ze stelden hem toen de vraag: ‘Meester, wanneer zal dat
allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’ 8Jezus zei:
‘Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam
gebruiken en zeggen: “Ik ben het,” of: “De tijd is gekomen.” Volg hen
niet! 9Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in
paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het
einde.’
Hij vervolgde: ‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene
koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, 11er zullen zware
aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan
de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen.
Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de
synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden
voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. 13Dan zullen
jullie moeten getuigen. 14Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten
voorbereiden. 15Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door
geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. 16Zelfs je
ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van
jullie zullen worden terechtgesteld, 17en jullie zullen door iedereen worden
gehaat omwille van mijn naam.
Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. 19Red je leven door
standvastigheid!

Lied: 835
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2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

3. Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4. In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.
Overdenking
Orgelspel
Lied 747 vers 1, 4, 8

4. Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van 't lijden aan de tijd.

8. Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

Gebeden (voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader)
Mededelingen door Trees Verwilligen
Inzameling der gaven, (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Artsen zonder grenzen, óf uw
bijdrage naar NL 13 INGB 0000 004 054 mmv 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 staande ons slotlied 416 vers 1, 2 en 3

2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Afscheid en zegen
Vervolg slotlied 416 vers 4
4. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Orgelspel: "Fuque" Maurice Duruflé (1902-1986).
Volgende vieringen / activiteiten:
27 november:
4 december:
11 december:
18 december:
24 december:
25 december:
1 jan. 2023:

Eerste advent, maaltijdviering,
ds. Joep de Valk, Domburg,
dr. Tjaard Barnard, Barendrecht
ds. Monique van Zoest, Zetten
ds. Marga Haas, Middelburg
19.30 uur Kerstmusical
ds. Wim Jansen, Veere
pastor Wim van Goch, Middelburg
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