Orde van Dienst zondag 23 augustus 2020

Job en zijn vrienden (William Blake, 1757-1827)
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Orgelspel / Welkom en aansteken van de kaars door Wim
We luisteren staand naar het lied “Daglicht gaat stralen”
Daglicht gaat stralen als nieuw geschapen
merels gaan zingen als nooit gehoord.
Voor deze dingen moet ik U danken,
want zij ontspringen Uw eerste woord.
Zoet is de regen, hemels het zonlicht,
fris ligt de dauw op het eerste groen.
Dit is als Edens bloeiende tuinen,
waar wij Gods schreden vinden als toen.
Ik vang het zonlicht en groet de morgen,
breng aan de Maker mijn eerbewijs.
Prijs, al wat ademt, iedere morgen
als nieuwe schepping, als paradijs!
gemeente gaat zitten

Woord van vertrouwen / Votum
We luisteren naar het lied “God is liefde”
God is liefde: juich dan, hemel!
Aarde, zing zijn liefde rond!
Heel de schepping moet hem loven,
eensgezind en uit één mond.
Die de aarde stevig vasthoudt,
met zijn hemel ons behoedt,
leven geeft aan al wat ademt –
Hij is liefde, nu, voorgoed!

God is liefde, die de wereld
ook op liefde heeft gebouwd,
die de mensen, hoe en waar ook,
liefdevol omsloten houdt.
Ook als onze harten breken,
murf geslagen door het lot,
vinden wij datzelfde schrijnen
in het grote hart van God.

God is liefde, zelfs als zonde
onze harten heeft verblind.
Weet, het is zijn grote goedheid
die ons dan in liefde vindt.
Welke macht ons zal belagen,
wat ons ook verschrikken zal:
God is liefde, ooit zal liefde
leidend zijn in het heelal!
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Inleiding / Stilte / Gebed
We luisteren naar Psalm 121
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mag er hulp voor mij dagen?
Hulp zal mij van de Heer geworden,
de Maker van hemel en aarde.
Hij gedoogt niet, dat uw voet ooit struikelt,
Hij zal niet sluimeren, Hij, uw hoeder.
Nee, Hij sluimert en slaapt niet,
de behoeder van Israël;
de Heer, uw hoeder,
de Heer, uw schaduw ter rechterzijde.
Bij dag zal u de zon niet deren,
noch de maan als het nacht is.
De Heer behoedt u voor alle onheil,
uw leven wil Hij bewaren,
de Heer wil bewaren uw gaan en komen
van nu aan tot in alle eeuwen.

Eerste lezing: Enkele passages uit het boek Job [vertaling Jan Fokkelman]
Job stond op,
scheurde zijn mantel,
schoor zijn hoofdhaar af,
viel op de aarde,
boog zich neer en zei:
“Naakt ben ik uit mijn moeders schoot gekomen
en naakt zal ik daarheen terugkeren.
JHWH heeft gegeven, JHWH heeft genomen,
de naam van JHWH zij gezegend.'
(Job 1:21)
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Als mijn verdriet gewogen zou worden
en men mijn ramp in de schaal erbij zou leggen,
ja, dan zou het zwaarder zijn dan het zand van de zeeën;
daarom zijn mijn woorden bruut.
(Job 6:2-3)
Leg mij eens uit op welk punt ik van de rechte weg ben afgeweken.
Sinds wanneer is het kwetsend als je recht voor je mening uitkomt?
Jullie wijzen mij terecht, maar met welk recht dan?
Willen jullie mij soms om mijn woorden terechtwijzen?
Slaan jullie de woorden van een vertwijfeld man in de wind?
Zouden jullie een kind, dat zijn ouders verloren heeft,
even vlug laten vallen als jullie nu mij, een vriend, verkopen?
Nu dan, neem een besluit en kijk me aan.
Dit is geen moment van onoprechtheid.
Herzie het dan toch, ik sta in mijn recht.
Alsof op mijn tong onrechtmatigheid zou wonen,
alsof mijn gehemelte iets fataals proeven zou.
(Job 6:25-30)
Maar ik, ik weet: mijn verlosser leeft
en hij zal ten laatste tegen het stof opstaan.
En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben,
zal ik uit mijn vlees God aanschouwen!
Ik zelf zal hem aanschouwen.
En mijn ogen zullen hem zien en niet een vreemde;
mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste...
(Job 19:25-27)
Van horen zeggen had ik van U gehoord,
maar nu heeft mijn oog U gezien.
Daarom heb ik er genoeg van,
maar ik ben getroost over mijn staat van stof en as...
(Job 42:5)

We luisteren naar het lied “De strijd is nu voorgoed gedaan”
1. De strijd is nu voorgoed gedaan,
de overwinnaar opgestaan.
Hef dan voor hem een lofzang aan: Alleluia!
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2. De dood heeft zo zijn best gedaan,
maar Christus kon zijn macht verslaan.
Wij mogen ons te buiten gaan: Alleluia!
4. Verbroken is de hellepoort;
hij heeft haar heerschappij verstoord.
Zeg dan zijn overwinning voort: Alleluia!

Tweede lezing: Lucas 13:10 - 17
Maar op de sabbat
heeft Jezus onderricht gegeven
in één van de samenkomsten.
En ziedaar, een vrouw
met een geestesadem die haar ziek maakt,
achttien jaren lang.
Ze is kromgebogen geweest,
geheel en al niet bij machte zich te strekken.
Maar als Jezus haar ziet
roept hij haar toe en zegt hij tot haar:
vrouw, je bent verlost van je ziekte!
Hij legt haar de handen op,
en onmiddellijk wordt zij opgericht, −
en zij heeft God verheerlijkt.
Maar de overste van de samenkomst
is boos dat Jezus op de sabbat heeft genezen
en heeft ten antwoord
tot de schare gezegd:
zes dagen zijn er waarop
er gewerkt moet worden;
komt dan dáárop om u te laten genezen,
en niet op de dag van de sabbat!
Maar de Heer antwoordt hem en zegt:
oordeeloompjes, maakt niet ieder van u
op de sabbat zijn os of ezel los
van de kribbe,
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leidt hem weg en geeft hem te drinken? –
maar dan zíj
die een dochter van Abraham is,
en welke de satan – zie – achttien jaren
gebonden heeft gehouden, −
moest zij niet op de dag van de sabbat
worden losgemaakt
uit deze gebondenheid?
Als hij dit zegt
zijn allen die hem weerstaan beschaamd
en is heel de schare verheugd
over alle heerlijke dingen
die geschieden door hem.

We luisteren naar de aria: “I know that my Redeemer liveth”
[Georg Friedrich Handel]
I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day
upon the earth. And though worms destroy this body, yet in my flesh
shall I see God. [Job 19. 25-26]
For now is Christ risen from the dead, the first fruits of them that sleep.
[1 Corinthians 15. 20]
Overdenking
Orgelspel
We luisteren naar het lied: “God gaat zijn ongekende gang”
1. God gaat Zijn ongekende gang vol donk’re majesteit,
Die in de zee Zijn voetstap plant en op de wolken rijdt.
3. Geliefden Gods, schept nieuwe moed, de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen overvloed van zegen die geneest.
5. Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin, wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin, de bloem wordt licht en puur.
6. Hoe blind vanuit zichzelve is het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis in eind’lijk eeuwig licht.
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Gebeden (voorbeden, stil gebed, gezamenlijk bidden we het Onze Vader)
Mededelingen door Wim
Collecte voor de Diaconie (tijdens voorspel slotlied)
We luisteren staand naar het slotlied “Heb dank, o God van alle
leven (v 1 en 2)”
1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.
2. En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
Afscheid en zegen
Vervolg slotlied: herhaling couplet 2
Orgelspel
De collecte voor de Koorkerkgemeenschap: in de COLLECTEBUS
bij de uitgang naar de keuken.
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IJs- en wederdienende drinken we koffie/thee op het binnenplein.

Op de tafel bij de uitgang vindt u de actuele Vierpas
Onze diensten zijn te beluisteren via http://www.koorkerk.nl.
Klik op de startpagina onderaan op de link Koorkerk diensten.
Via de landelijke kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/
Voor de liturgie gaat u naar de startpagina van de Koorkerk en kiest u
Beschikbare uitzendingenen / teruglezen / Kerkdienst online.
CD bestellen bij : Joop Tillema tel. 0118 62 68 92 of via e-mail:
cdkoorkerk@gmail.com. Kosten € 4,= over te maken naar
IBAN NL52INGB0000218595 t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap

Telefoon Koorkerk: 0118 61 37 57
Volgende vieringen / activiteiten:
30 augustus:
6 september:
13 september:
20 september:
27 sptember:

ds. Wilma Hartogsveld
ds. Wim Jansen
ds. Paul Saraber
ds. Tina Geels
ds. Foekje Dijk
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