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HET SCHILDERIJ ‘DE WORSTELING VAN JACOB’ IS VAN DE HAND VAN KLAAS VAN
BIEZEN (1920-2014) EN AAN DEODAAT TEN GESCHENKE GEGEVEN DOOR LOUIS
VAN BIEZEN.
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DORPSKERK WASSENAAR
DERDE ZONDAG NA EPIFANIE
27 JANUARI 2019

Klokluiden
Orgelspel
VOORBEREIDING
Orgel en trompet – Jeremiah Clarke – Trumpet Voluntary
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken van de twee kaarsen bij de opengeslagen Bijbel
Stilte
-allen staanPsalm 84: 1, 2, 3 en 4
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Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toen aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
aanvaard , o Heer, ook mijn gebeden.
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verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.
Bemoediging en groet
Vg:
Gm:
Vg:
Gm:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Vg:

Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, in gemeenschap met zijn Geest
Amen

Gm:

-allen zitten-

KYRIË en GLORIA
Vg: Laten wij de Heer aanroepen om de nood van deze wereld en zijn
naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Hij hoort de
ellendige en redt van de dood.
Laat ons bidden: …
Zo bidden wij samen:
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De kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de Paaskaars
Onder orgelspel bereiden wij ons voor op het lezen uit de Schriften
DE HEILIGE SCHRIFT
Genesis 32: 22 – 32 (uit de vertaling van het NBG 1951)
22Toen

stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn elf zonen, en trok de doorwaadbare plaats van de Jabbok
over; 23hij nam hen en deed hen de beek overtrekken, en hij bracht alles
wat hij had naar de overzijde. 24Zo bleef Jakob alleen achter. En een man
worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. 25Toen deze zag, dat hij hem
niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jakobs
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heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. 26Toen
zeide hij: Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide:
Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. 27Daarop zeide hij tot hem: Hoe
is uw naam? En hij zeide: Jakob. 28Toen zeide hij: Uw naam zal niet meer
Jakob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met God en mensen,
en gij hebt overmocht. 29Daarop vroeg Jakob: Zeg mij toch uw naam.
Maar hij antwoordde: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij
zegende hem daar. 30En Jakob noemde de plaats Pniël, want (zeide hij)
ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. 31En de zon ging over hem op, toen hij door Penuël getrokken was; en hij ging mank aan zijn heup. 32Daarom eten de Israëlieten
tot op heden de heupspier niet, die op het heupgewricht ligt, omdat Hij
Jakob op het heupgewricht, aan de heupspier, geslagen had.
Anne-Tjerk Mante – Janine Poot-Wielenga – Micha Götz
Soms vinden we een weg die we niet zochten
Soms vinden we een weg die we niet zochten
soms blijft een deur gesloten ook na kloppen, roepen, slaan
soms zijn er momenten dat je God te lijf wil gaan
zoals Jacob met de engel had gevochten
Soms wringen we ons in nodeloze bochten
als we onbewust het pad van de angst zijn opgegaan
ontelbaar zijn de wegen die we niet in zullen slaan
en soms vinden we een weg die we niet zochten
Diep van binnen klinkt een ander lied
en oogt de wereld anders dan je ziet
waar elk moment is als de eeuwigheid
drijvend in een zee van tijd
gaandeweg waarheen de stroming leidt
waar de hemelboog de einder snijdt
waar de hemelboog de einder snijdt
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Soms vinden we een weg die we niet zochten
soms uit het niets en hoe we op de tast zijn doorgegaan
soms is de route duister zoals nachten zonder maan
en soms enkel aan ons denken vastgevlochten
Soms lopen we te dolen in de krochten
van verbeten beter weten: we hebben ’t altijd zo gedaan
soms ook gaat de karavaan opnieuw van voor af aan
en soms vinden we een weg die we niet zochten
In de stilte klinkt een ander lied
en toont de wereld anders dan je ziet
waar elk moment is als de eeuwigheid
badend in de ruimtetijd
gaandeweg waarheen de stroming leidt
waar het hemels blauw de einder snijdt
waar het hemels blauw de einder snijdt
Romeinen 8: 35 – 39 (uit de Statenvertaling )
35Wie

zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36(Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag
gedood; wij zijn geacht als schapen der slachting.) 37Maar in dit alles zijn
wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
38Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch
overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.
Cantorij: Go forth and tell – David Ogden
Go forth and tell!
O Church of God, awake!
God's saving news to all the nations take.
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Proclaim Christ Jesus, Saviour Lord and King,
That all the world his worthy praise may sing.
Go forth and tell!
God's love embraces all;
He will in grace respond to all who call.
How shall they call if they have never heard
The gracious invitation of his word?
Go forth and tell
Where still the darkness lies,
In wealth or want, the sinner surely dies:
Give us, O Lord, concern for heart and mind,
A love like yours which cares for humankind.
Go forth and tell!
The doors are open wide:
Share God's good gifts -- let no one be denied.
Live out your life as Christ your Lord shall choose;
Your ransomed powers for his sole glory use.
Go forth and tell!
O Church of God arise!
Go in the strength which Christ your Lord supplies.
Go till all the nations his great name adore
And serve him, Lord and King, for ever more.
Marcus 9: 14 – 24 (uit de NBG vertaling 1951)
14En

toen zij bij de discipelen kwamen, zagen zij een grote schare om hen
heen, en schriftgeleerden met hen aan het redetwisten. 15En terstond,
toen de gehele schare Hem zag, waren zij zeer verbaasd, en zij liepen op
Hem toe en begroetten Hem. 16En Hij vroeg hun: Waarom zijt gij met
hen aan het redetwisten? 17En één uit de schare antwoordde Hem: Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stomme geest heeft. 18En
waar hij hem aangrijpt, werpt hij hem op de grond; en hij heeft het
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schuim op de mond, en hij knerst met zijn tanden en verstijft. En ik heb
uw discipelen gezegd, dat zij hem zouden uitdrijven, en zij hebben het
niet gekund. 19En Hij antwoordde hun en zeide: O, ongelovig geslacht,
hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Brengt
hem tot Mij. 20En zij brachten hem tot Hem. En toen de geest Hem zag,
deed hij hem terstond stuiptrekken en, op de grond gevallen, wentelde
hij zich, al schuimende. 21En Hij vroeg zijn vader: Hoelang is het al, dat
dit hem overkomt? 22Hij zeide: Van zijn kindsheid af; en dikwijls heeft
hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk
te doen krijgen. Maar als Gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden
met ons! 23Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk
voor wie gelooft. 24Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide: Ik
geloof, kom mijn ongeloof te hulp!
Gezang 494: 1, 2 en 3
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Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.
ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.
Gij zijt in ons verloren
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.
Overdenking
Gezang 838: Cantorij: 1 en 2, Gemeente 3 en 4
O grote God, die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht de wereld, klaar en rein,
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
Maak ons volbrengers van uw woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
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en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord: het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven
wij uit uw liefde leven.
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DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come;
thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation;
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
the power and the glory,
for ever and ever.
Amen.
Inzameling van de gaven
Gezang 418: 1, 2, 3 en 4

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
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zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.
Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
Enkele persoonlijke woorden van Deodaat van der Boon
-allen staanZegen – gesproken door de voorganger
May the Lord go before you to show you the way.
May the Lord follow you to embrace you and protect you from danger.
May the Lord be among you to catch you when you fall.
May the Lord be in you to comfort you when you grieve.
May the Lord surround you like a wall when others attack you.
May the Lord be above you to bless you.
15

Cantorij: The Lord bless you and keep you – John Rutter
The Lord bless you and keep you
The Lord make his face to shine upon you, and be gracious
and be gracious unto you
The Lord lift up the light of his countenance upon you
And give you peace
Amen.
Enkele woorden van David van der Boon en Maarten Steenbakker
Orgel en trompet: Psalm 150 van Toon Hagen

Bij de collectes:
De eerste collecte is een landelijk diaconale collecte en wordt doorgestuurd naar de Kerken in het Midden Oosten.
De tweede collecte is bestemd voor de taken van de Kerkrentmeesters
In deze dienst gaat voor ds Deodaat van der Boon. Het orgel wordt bespeeld door Rijk Jansen. Muzikale medewerking wordt verleend door
Wim Schottink, trompet en de cantorij o.l.v. Anneke Jansen Kot.
Verdere muzikale bijdrage: Anne-Tjerk Mante, Janine Poot-Wielenga
en Micha Götz.
Ouderling van dienst: Maarten Steenbakker.
Lectores: Anne-Tjerk Mante, ds Bert Schüssler en Elsbeth Mudde-van
der Boon.
Kosters: Rob van der Laan en Jan van Santen.
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