Orde van Dienst
Zondag 8 augustus 2021
Voorganger: ds. Ivo de Jong
Welkom: Maike van der Velde
Lezen: Maike van der Velde
Orgel: Martin van der Bent
Zingen: de GEMEENTE!
Koster: Henk Soepenberg
Beeld & Geluid: Joop Tillema,
Joke en/of Johan
Collectanten: Maike van der Velde
en Henny Kuut
Bloemen: Henny Kuut
Autodienst: Niels van der Velde
en Luuk Boogert
Koffie: Marja Oostdijk (vroeg),
Marcella Kuiper en Els Koole

Orgelspel:
Ciacona in E mineur, BuxWV 160, D. Buxtehude (1637-1707)
Welkom en mededelingen door Maike
gemeente gaat staan

We zingen ons openingslied 825: 1 en 2

2. Maar Hij die in de aanvang schiep
de hemel en de aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de Ongeëvenaarde,
woont niet in tempels; er is niets
dat Hem ontbreekt, hoe zou Hij iets
uit mensenhand aanvaarden?
Woord van vertouwen / Votum

We zingen lied 825: 3 en 4
3. Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam een begin,
een levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.
4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.
gemeente gaat zitten

Inleiding / Stilte / Gebed
We zingen lied 825: 5
5. Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.
Lezing 1 : Lucas 12:
Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik
zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van
hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in
de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer
zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?
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Lezing 2: Psalm 139:
Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot
van de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim. Uw ogen zagen
mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de
dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.’
We zingen lied 139a

2. Gij hoort mij, ik hoor U mij spreken.
Gij voelt mij, voor U klopt mijn hart.
Ik vlucht niet voor wie zich wil wreken,
uw liefde met haten verwart.
3. Ik word in uw grond nooit vergeten.
In U gaat mijn ziel niet teloor.
Van mij zult gij steeds blijven weten,
hoe klein mijn geluid in uw koor.
4. Ik draaf als een paard aan uw zij, Heer.
U draagt mij op vleugels van wind.
Mijn ziel weet haar plaats in uw rij, Heer.
Gij weeft mij tot Gij mij ontbindt.
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Overdenking
Orgelspel
We zingen: “God als wever”
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Voorbeden, stil gebed en Onzevader
Inzameling der gaven: (tijdens voorspel van het slotlied)
1ste zak: Diaconie: Kerk in Aktie: Christenen in Pakistan.
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457
2de zak: Koorkerkgemeenschap:
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap.
We zingen ons slotlied 978: 1, 2 en 3
we gaan staan

2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
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3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
Zegen (vrij naar Sint Patrick):
Ervaar Moeder aarde als de grond onder je voeten;
Licht in je gezicht, de wind in je rug,
leef ingebed met je hand op je hart:
Houd het licht voor je; de schaduwen zullen achter je vallen
Ervaar het licht achter je, hoe het verwarmt en te beschermt in gevaar
Weet het licht onder je, om je op te vangen
Het licht in jou om te troosten;
Het licht geweven als een mantel om je heen: Gezegend ben je Vandaag, morgen en in tot in de eeuwen der eeuwen:
Amen
vervolg van ons slotlied: 978 : 4
4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Orgelspel: Praeludium in A mineur, BWV 569, J.S. Bach (1685-1750)
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Volgende vieringen / activiteiten:
22 augustus:
29 augustus:
5 september:
12 september:
19 september:
26 september:

ds. Foekje Dijk
ds. Monique van Zoest
ds. Aries van Meetere
pastor Wim van Goch
ds. Hans Noordeman
ds. Alain Verheij

Voor uw digitale giften: scan deze Qrcode, en volg de aanwijzingen:
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