Orde van Dienst
Zondag 22 augustus 2021
Voorganger: ds. Foekje Dijk
Welkom en mededelingen:
Trees Verwilligen
Lezen: Trees Verwilligen
Orgel: Rien Balkenende
Zingen: Petra Wagemaker
en de GEMEENTE!
Koster: Joke Homan
Beeld & Geluid: Gert Kooiman
en Joop Tillema
Deurdienst en collecteren:
Berend van der Veen
en Leida Boone
Bloemen: Maike van der Velde
Autodienst: Leo Adriaanse en
Hans Vreeke
Koffie: Johan (vroeg),
Nienke Slump en Henny Kuut

Thema: “Wat zing ik nou….?”
Orgelspel: Praeludium pro Organo Pleno in b moll BWV 544 J.S. Bach.
Woord van welkom en mededelingen door Trees
gemeente gaat staan

We zingen ons intochtslied 122: 1

Woord van vertouwen

We zingen lied 122: 2
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 Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!
gemeente gaat zitten

Gebed
We zingen lied 121: 1 en 2

Uw wank’le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.
Lezing door Trees: delen uit Psalm 37 – Naardense vertaling
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Afgunstig op kwaadstichters, wees dat nooit,
benijd boosdoeners niet:
2 want als gras verdorren zij ijlings,
verwelken als tenger groen.
3 Bouw op de Ene, doe wat goed is,
bewoon de aarde en wees trouw;
4 heb vreugd in de Ene en hijzelf
zal je geven de wens van je hart.
8 Erger je niet, word niet woedend,
voed geen afgunst, het sticht maar kwaad:
9 eens worden kwaadstichters weggemaaid,
en die hopen op de Ene, zij beërven het aardland.
10 ’n Flits en de boosdoener is heen,
je zoekt zijn standplaats: verdwenen!11 de ootmoedigen beërven het aardland,
laven zich aan een overvloed van vrede.
12Gaat een boosdoener tekeer tegen de oprechte,
knarst hij tegen hem zijn tanden,
13 de Heer kan alleen maar om hem lachen,
want hij ziet dat zijn dag zal komen.
16 Is niet het beetje der rechtvaardigen
meer dan de menigte van vele bozen?17 want de armen van boosdoeners breken,
en rechtvaardigen, die schraagt de Ene.
18 Kennen wil de Ene de dagen van wie gaaf zijn,
hun erfdeel zal er zijn voor eeuwig;
19 in kwade tijd niet beschaamd
vinden zij in dagen van honger hun voedsel. .
27 Ontloop het kwade, doe het goede,
dan mag je wonen voor eeuwig;
28 zij worden bewaard voor eeuwig
29 Rechtvaardigen, zij beërven de aarde,
zij mogen haar blijvend bewonen,
en weggemaaid wordt het zaad van bozen.
35 Eens zag ik een boosdoener, geweldig,
zich blootgeven,- als een groene ceder.
36 Voorbij ging iemand, en zie, hij was weg
ik zocht hem, maar niets meer te vinden!
39 Zalig zijn rechtvaardigen!- hun redding komt van de Ene,
hij is hun toevlucht in tijd van benauwing;
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We zingen lied 37: 1 en 3

Wees niet afgunstig op de welgeachte
die zich verheft op 't kwaad door hem gedaan.
Verteer u niet in toornige gedachten,
maar beid Gods tijd, wees stil, leer het verstaan
dat Hij het land geeft aan wie op Hem wachten
en dat wie kwaad doet kwalijk zal vergaan.
Foekje leest het gedicht: ‘Kwade dagen’ van Ida Gerhardt uit de
bundel: De zomen van het licht.
We luisteren naar Petra: zij zingt: "Bail avec Mi" uit "Chants de terre
et de Ciel" van Olivier Messiaen.
Overdenking
We luisteren naar Petra: zij zingt: "Domine Deus, Rex Caelestis" uit
"Gloria" van Antonio Vivaldi
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Gebed
Inzameling der gaven: (tijdens voorspel van het slotlied)
1ste zak: Diaconie: Algemene Diaconie
2de zak: Koorkerkgemeenschap:
Voor beide collecten: uw bijdrage svp naar:
IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v.Wijkkas
Koorkerkgemeenschap o.v.v. het doel.
We zingen ons slotlied 33: 1 en 8
we gaan staan
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8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
Afscheid en zegenbede
Orgelspel: "Transport de Joie" Olivier Messiaen

Volgende vieringen / activiteiten:
29 augustus:
5 september:
12 september:
19 september:
26 september:

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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