Olympiaweg 14
1076 VX Amsterdam

Orde van dienst
31 juli 2022

Zevende zondag van de zomer

Aan deze dienst werken mee:
Klaas Holwerda, voorganger
Jo van Beusekom, orgel, piano
Els Weeda, gedichten
Jacqueline van de Neut, ouderling van dienst en lector

VOORBEREIDING
Orgelspel: Improvisatie

Welkom
- de gemeente gaat staan -

Zingen:

Lied 283: 1 - 4

Voorbereiding in stilte
Bemoediging en drempelgebed
Lied 291d (I voorganger, II allen)
- de gemeente gaat zitten, de tafelkaarsen worden aangestoken Zingen:

Psalm 49: 1, 3, 5

Kyrie en gloria: gesproken intenties + Lied 299e

ROND HET WOORD
voorg:
allen:

De Heer met u allen!
Zijn vrede met u!

Gebed bij de opening van de Schriften
Inleiding
1e Schriftlezing: Prediker 2,13-23 (vertaling: Klaas Holwerda)
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Ik zag:
wijsheid wint het van dwaasheid,

2

14

17

18

19

20

21

22

23

zoals het licht het wint van het duister.
De wijze heeft zijn ogen in zijn hoofd,
de dwaas gaat in het duister.
Maar ook ik weet:
één lot treft hen allen.
Ik haatte het leven,
want kwaad bevond ik het werk
dat verricht wordt onder de zon,
want alles is vluchtigheid en najagen van wind.
Ik haatte al mijn gezwoeg
waarmee ik me afzwoegde onder de zon:
ik moet het nalaten
aan de mens die na mij zal zijn
en wie weet of deze wijs zal zijn of dwaas,
maar deze zal heersen over al mijn gezwoeg
waarmee ik me afzwoegde en wijs handelde onder de zon;
ook dit is vluchtigheid.
Ik keerde me om mijn hart te laten wanhopen
over al het gezwoeg,
waarmee ik me afzwoegde onder de zon.
Want: is er een mens van wie het gezwoeg
gepaard gaat met wijsheid, kennis en voorspoed:
aan een mens die zich niet daarmee afzwoegde
moet hij zijn deel geven;
ook dit is vluchtigheid en een groot kwaad.
Want wat blijft er voor de mens bij al het gezwoeg
en bij het streven van het hart
waarmee deze zwoegt onder de zon?
Want alle dagen van deze zijn vol smart
en wrevel is de bezigheid,
ook bij nacht rust het hart niet;
ook dit, vluchtigheid is het.
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Antwoordpsalm: Gezangen voor Liturgie 90-I
Eerst voorzang, daarna allen:

voorg: Gij zijt voor ons van geslacht op geslacht,
o Heer, een veilige woonplaats geweest.
Sinds mensenheugenis zijt Gij God.
allen: Gij zegt: voorbij, ach kinderen van Adam. (B)
voorg: In uw ogen zijn duizend jaren
als de dag van gisteren, weg.
Gij vaagt ons uit als een droom in de morgen.
allen: Gij doet de mensen tot stof vergaan. (A)
Gij zegt: voorbij, acht kinderen van Adam. (B)
voorg: Een mensenleven duurt zeventig jaar
of, als wij sterk zijn, tachtig.
Het meeste daarvan is moeite en verdriet,
en opeens is het uit en vliegen wij heen.
allen: Gij zegt: voorbij, ach kinderen van Adam. (B)
Gij doet de mensen tot stof vergaan. (A)
Gij zegt: voorbij, ach kinderen van Adam. (B)
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2e Schriftlezing: Lucas 12,13-21 (vertaling: Klaas Holwerda)
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Zegt iemand uit de menigte tot hem:
Leermeester, zeg tot mijn broer
dat hij de erfenis met mij (ver)deelt.
Hij zei tot hem:
Mens, wie stelde mij aan
als rechter of verdeler over jullie?
Hij zei tot hen:
Zie toe en hoed je voor alle hebzucht,
want heeft iemand overvloed,
het eigen leven behoort niet tot het bezit.
Zegt hij een gelijkenis tot hen:
De landstreek van een rijk mens droeg goed.
Hij beraadslaagde met zichzelf:
Wat zal ik doen,
want ik heb niets
waarin ik mijn vruchten kan samenbrengen.
Hij zei:
Dit zal ik doen:
mijn voorraadkamers neerhalen,
grotere bouwen
en daarin al het graan en mijn goederen samenbrengen.
Ik zal tot mijn ziel zeggen:
ziel, je hebt veel goederen liggen voor veel jaren;
rust, eet, drink, verheug je.
Zegt God tot hem:
Dwaas, deze nacht wordt je ziel van je gevorderd
en wat je gereedmaakte, voor wie zal het zijn?
Zo is wie voor zichzelf vergaart niet rijk in God.

Acclamatie: Lied 339a
Verkondiging
Gedichten en beelden: Tijd en eeuwigheid
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Muziek: Jean Langlais, uit Hommage à Frescobaldi 'Offertoire' (Veni
Creator)

Lied:

Lied 718

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.
Slotlied: (staande) Lied 816
Zegen

beantwoord door allen met

Muziek: Jean Langlais, Fantaisie (Ite, Missa Est)
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Agenda Willem de Zwijgerkerk
Woesd 3 aug

10.00

Koffie, praatje maken enz

Dond 4 aug

10.30

Bijbelverhalenkring, “Op verhaal komen”

Zond 7 aug

10.00

Woensd 10 aug

10.00
17.45

Dond 11 aug

10.30

Kerkdienst in de Willem de Zwijgerkerk met
voorganger pastor Nelly Versteeg
Koffie, praatje maken enz
Eettafel in de Willem. Aanmelden via tel: 06137 90 614
Bijbelverhalenkring, “Op verhaal komen”

Zond 14 aug

10.00

Kerkdienst in de Oranjekerk met ds Evert Jan
de Wijer

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, 06-82597372,
beheer@oranjekerkamsterdam.nl.
1e collecte: Dovenpastoraat
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds een aantal jaar een
samenwerkingsverband van vier kerken waaronder de Protestantse
Kerk Nederland. Als ‘hulpdienst’ van deze kerken helpt het IDP hen zo
goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove
mensen.
2e collecte: Toerusting en vorming
Voor het werk op het gebied van educatie en toerusting. Dit werk is
gericht op ondersteuning van ambtsdragers en gemeenteleden en op
het vervaardigen van materiaal voor kring-, cursus- en trainingswerk.
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Offerblok bij de uitgang: voor het eigen wijkwerk
Wilt u een financiële bijdrage doen aan de Willem de Zwijgerkerk of de
wijkdiakonie, dan is dit mogelijk met het volgende banknummers:
-NL77 INGB 000 8082 226 t.n.v. Diakonie Willem de Zwijgerkerk (1e col),
-NL28 INGB 000 5084 450 t.n.v. Protestantse kerk Amsterdam Willem de
Zwijgerkerk (2e col)
Of dmv de app:
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