Olympiaweg 14
1076 VX Amsterdam

Orde van dienst
7 augustus 2022

Achtste zondag van de zomer

Aan deze dienst werken mee:
Nelly Versteeg, voorganger
Jo van Beusekom, orgel
Jacqueline van der Neut,
ouderling van dienst en lector
!

VOORBEREIDING
Orgelspel: Improvisatie over Gezang 283
"In de veelheid van geluiden"
Welkom
- de gemeente gaat staan Zingen:

lied 283: 1-3

Moment van stilte
Bemoediging
voorg: Onze hulp is in de naam van de HEER
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed:
voorg: Schenk ons uw trouw, HEER
allen: OP U IS AL ONZE HOOP GEVESTIGD
voorg: Heilig ons hart, zodat wij kind aan huis kunnen zijn
in uw geheimen en in uw heiligdom
allen: DOOR HEM DIE ONZE MEESTER IS: JEZUS MESSIAS.
AMEN.
- de gemeente gaat zitten, de tafelkaarsen worden aangestoken Zingen:

lied 283: 4 en 5

Kyriegebed afgesloten met
Voorg:

Gloria: (staande)

…… daarom bidden wij tezamen:

lied 713: 1, 3, 5
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ROND HET WOORD
voorg:
allen:

De vrede van de Heer zij altijd met u
EN MET UW GEEST.

Gebed bij de opening van de Schriften
Inleiding
1e Schriftlezing: Jesaja 65: 17-25
17

Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,
het komt niemand ooit nog voor de geest.
18
Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad
en schenk haar bevolking vreugde.
19
Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen
en me verheugen over mijn volk.
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.
20
Geen zuigeling zal daar meer zijn
die slechts enkele dagen leeft,
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;
want een kind zal pas sterven als honderdjarige,
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.
21
Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;
22in wat zij bouwen zal geen ander wonen,
van wat zij planten zal geen ander eten.
Want de jaren van mijn volk
zullen zijn als de jaren van een boom;
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten
van het werk van hun handen.
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23

Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.
Zij zullen, met heel hun nageslacht,
een volk zijn dat door de HEER is gezegend.
24
Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen,
Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.
25
Wolf en lam zullen samen weiden,
een leeuw eet stro, net als een rund,
en een slang zal zich voeden met stof.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.
Zingen: lied 775
2e Schriftlezing: Lucas 12: 32-40
32

Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie
in zijn goedheid het koninkrijk geschonken.
33
Verkoop je bezittingen en geef het geld aan de armen.
Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in
de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die
door geen mot kan worden aangevreten. 34Waar jullie schat
is, daar zal ook jullie hart zijn.
35
Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend,
36
en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij
terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem
opendoen wanneer hij aanklopt. 37Gelukkig de knechten die
de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij
zal zijn gordel omdoen, hen voor de maaltijd nodigen en hen
bedienen. 38Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al
komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van
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de dag. 39Besef wel: als de heer des huizes had geweten op
welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis
hebben laten inbreken. 40Ook jullie moeten klaarstaan, want
de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet
verwacht.’
Zingen:

lied 361 (allen: 1, 4, 7; hoge stemmen:
2, 5; lage stemmen: 3, 6)

Verkondiging
Muziek: Jean Langlais, uit "Hommage à Frescobaldi" part III
Élévation
GEBEDEN EN GAVEN
dankgebed en voorbeden, afgesloten met
voorg:
allen:

…… zo bidden wij tezamen:

stil gebed
Onze Vader
Mededelingen
Collecte: na afloop van de dienst, via de zilveren vazen bij de
uitgang. Bij elke vaas staat het collectedoel aangegeven.
Voor doelen; zie laatste pag.
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Slotlied: (staande) lied 1014

Zegen

beantwoord door allen met

Muziek: Jean Langlais, uit "Hommage à Frescobaldi" part VII
Thème et Variations

Agenda van de Willem de Zwijgerkerk gemeente
Wo 10 aug

Do 11 aug

Zond 14 aug

10.00-12.00

Open inloop en Open kerk

12.30-13.00

Middaggebed

17.45

Eettafel (aanmelden: 06 13790614)

10.30-11.30

Kleine Bijbelkring

14.30

Maranatha dameskring bij Annie Licht,
Oranje Nassaulaan 6H,
Tel. 020 6721235

10.30

Kerkdienst in de Oranjekerk met
ds. Evert Jan de Wijer
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Ontmoetingsmiddag
Dinsdag 9 en dinsdag 30 augustus is er in de
Oranjekerk een ontmoetingsmiddag van 16.00 tot 17.30 uur,
voorafgaand aan de warme maaltijd om 18.00 uur. Voor iedereen die
zich betrokken voelt bij de Oranjekerk. We gaan met elkaar in
gesprek over de betekenis van de Oranjekerkgemeenschap en het
gebouw, over verlangens voor de toekomst, etc. Het thema op 9
augustus is ‘Samen vieren’ en op 30 augustus ‘De Oranjekerk in de
buurt’. Aanmelden niet nodig. Voor de warme maaltijd wel graag
aanmelden bij Gijs-Bert Vervoorn, 0682597372, beheer@oranjekerkamsterdam.nl.

1e collecte: Buurthulp Oost, West, Nieuw West en Noord
Stichting Buurthulp bouwt in de verschillende wijken en stadsdelen aan
communities waar mensen oog voor elkaar hebben en samen redzaam
zijn. Dit doen ze door buurtbewoners in contact te brengen met andere
buurtbewoners die een luisterend oor of hulp nodig hebben. In dit
kader organiseren zij verschillende activiteiten zoals een open inloop,
workshops (vaak in samenwerking met andere organisaties in de buurt),
cursussen en buurtmaaltijden.
2e collecte: Onderhoud orgel
In de kerkdienst neemt het orgel een belangrijke plaats in. Het is
daarom belangrijk dat het orgel goed werkt en zuiver speelt. Het moet
gestemd en onderhouden worden. Daarom vandaag een collecte voor
het orgel. (NB Heeft uw wijkgemeente geen orgel, zamel dan geld in
voor de piano of andere vormen van kerkmuziek)
Offerblok bij de uitgang: voor het eigen wijkwerk
U kunt voor eigen wijkwerk geven met de Givt app als 3e collecte.
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Wilt u een financiële bijdrage doen aan de Willem de Zwijgerkerk of de
wijkdiakonie, dan is dit mogelijk met het volgende banknummers:
-NL28 INGB 000 5084 450 t.n.v. Protestantse kerk Amsterdam Willem de
Zwijgerkerk (2e col)
-NL77 INGB 000 8082 226 t.n.v. Diakonie Willem de Zwijgerkerk (1e col),

Of dmv de app.
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