Orde van Dienst
zondag 3 februari 2019
De Wingerd te Krimpen aan den IJssel
Voorganger: dhr. Bert Bakker uit Houten
Hartelijk welkom in De Wingerd
Op dit blad vindt u de volgorde van de dienst. De letters geven aan wie er iets zal zeggen of zingen, dat is de o. van
ouderling, d. van diaken, v. van voorganger, g. van gemeente en de l. van lector.(gemeentelid) De te zingen liederen
staan aangegeven op het liedbord en kunt u opzoeken in het liedboek. Bij de ingang van de kerk kunt u de liedboeken
vinden. We wensen u een goede dienst!
De kerkenraad van de Wingerd
INTREDE
MUZIEK
WELKOM
o.
Woord van welkom en mededelingen
INTOCHTSLIED
g.
Liedbord 1: 489:1,2
STIL GEBED
GROET
v.
De HEER zal bij u zijn!
g.
De HEER zal u bewaren!
BEMOEDIGING
v.
Onze hulp is de naam van de HEER
g.
die hemel en aarde gemaakt heeft!
DREMPELGEBED
v.
…………..
v.
amen
of:
v.
Gij, die er voor ons zijt en ons elkaar gegeven hebt.
Schep ons een hart
g.
doorzichtig en onverdeeld,
v.
geef ons een geest
g.
vast en moedig,
v.
wek onze ziel
g.
dat ze leven gaat,
v.
dat wij gaan op de weg die de mensenzoon voor
ons uitgaat in de tijd, de eeuwigheid.
g.
Breng ons terecht, o God
v.
breng ons thuis en doe ons wonen in uw zegen.
g.
Amen
PSALM VAN DE ZONDAG
g.
Liedbord 2: 71: 1,2,10
KYRIE
v.
Smeekgebed

voorganger.(of kinderen en vrouwen)
v.
Heer, ontferm U
g.
Heer, ontferm U
v.
Christus, ontferm U
g.
Christus, ontferm U
v.
Heer, ontferm U
g.
Heer, ontferm U.
GLORIALIED
g.
Liedbord 3: 304
GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Laat ons bidden
… dit uur en alle dagen van ons leven.
g.
Amen.
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
GESPREK met de kinderen door de voorganger
Kinderen gaan naar de nevenruimten waar gecollecteerd wordt.
EERSTE LEZING:
le : Esther 4:13-17 door Bert Bakker
ANTWOORDPSALM of LIED
g.
Liedbord 4: 527

TWEEDE LEZING: Lucas 2, 40-52 door lector
v: ACCLAMATIE: LB 339 a
g.
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE,
O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
UITLEG
v.
Verkondiging
LIED
g.

Liedbord 5: 833

GAVEN EN GEBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
d.
Oproep tot geven
Kinderen komen terug uit de nevendienst.
Tijdens de inzameling van de gaven wordt er gemusiceerd.
DANK en VOORBEDEN
v.
Gebedsintenties, steeds eindigend met
… zo bidden wij:
g.

Liedbord 6: lied 368 d

Stil gebed
g.

Onze Vader…

(oecumenische tekst)

ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan.
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen
uit de crèche.
SLOTLIED
g.
Liedbord 7: 871
UITZENDING
v.
Zegen
g.
Amen, amen, amen!
MUZIEK

Bijlage
Maar opschieten zal een twijg uit de tronk van Jesse.
(Jesaja 11,1). Jesse is Davids vader. Davids familie en
dynastie eindigden in een fiasco: geen koning, geen
toekomst, geen koninklijk perspectief – alleen een
stomp.
Maar, zegt de dichter, deze stomp brengt een spruit
voort, een uitloper van nieuw leven, door niemand verwacht. ‘Let op de spruit’, zegt de dichter – de nieuwe
David, de kans op vrede… Deze nieuwe heerser bezit
ongehoorde kwalificaties zoals wijsheid (niet alleen
kennis) en verstand (niet alleen feiten)… wijsheid en
verstand die weglopen uit ontzag voor de Ene… Hij zal
het monopolie van de machtige elite breken en zal oog
hebben voor mensen aan wie voorbij werd gezien…
Terwijl de schrijvers van notities ongetwijfeld nadachten over een passende manier om de stomp te gedenken en de geschiedenis af te sluiten is hier is ineens een
gedicht dat het heeft over een verrassingsaanval van
Gods geest.
Walter Brueggemann, 2010
Ik zag moslims die op de vloer [van de El-Aqsa moskee]
in de koran lazen – en opmerkelijk veel gelijkenis vertoonden met de joden die de thora bestudeerden in de
jesjiva terwijl de heilige taal over hun lippen kwam. Dit
was een soort communie, realiseerde ik me. Door de
woorden te herhalen, namen ze het Woord van God in
hun innerlijk op… [302] …Ik [was] op het cerebrale niveau blijven steken, als in een gids of instructieboekje… In die tijd was ik ook met een kruistocht bezig
geweest. Ik gebruik dat woord expres, omdat er een
agressieve kant aan mijn werk zat, hoe goed mijn bedoelingen ook waren. Ik wilde laten zien dat religie inderdaad ‘geschift’ was, deels omdat ik me voor eens en
altijd wilde losmaken van een systeem dat zo’n rampzalige invloed op mijn leven had gehad… …Nu verkeerde ik in een positie waarin er geen sprake was van
een agenda…Ik kon me in de stilte onderdompelen,
wachten tot die de grote leegten in mijn hoofd vulde en
luisteren naar de onderstroom van nieuwe gedachten.
Dit is de enige manier om religie te bestuderen, daarvan ben ik inmiddels overtuigd… In de theologie heb ik
me louter via zelfstudie bekwaamd en als ik om die reden een amateur ben, hoeft dat nog niet zo slecht te
zijn. Een amateur is immers letterlijk ‘iemand die liefheeft’… [354,355]
Karen Armstrong – De wenteltrap (2003). Amsterdam:
De Bezige Bij
Niek Schuman, gevraagd of het goed komt met de wereld: ‘Natuurlijk niet! Hopelijk wel.’

