Liturgie
Protestantse Gemeente te Wassenaar
Wijkgemeente Kievietkerk

Zondag 28 oktober 2018
Voorganger: B.J.M.E. de Beaufort
Organist: S. Groenveld
Orgelspel: Johann Pachelbel (1663-1706), Aria Secunda in e, uit
Hexachordum Apollinis (1699)
Welkom
Bemoediging (vrij naar psalm 22: 25)
v. Onze hulp komt van Degene
a. die zijn blik nooit van ons afwendt
v. die het vernederde niet veracht
a. en schoonheid overal herkent.
Lied (staande): 207: 1, 2,3,4
Gebed
Kyrië en Gloria: lied 299e
[kinderen kunnen naar de nevendienst gaan]
Gebed voor de opening der Schriften
Schriftlezing 1: Jesaja 52: 13-15 en 53: 1-3
Lied: 826: 1 en 3
Lezing 2: gedicht Zoeterwoude – Anton Korteweg
ZOETERWOUDE

Je loopt door de polders bij Leiden.
Mei is het. Dit is wat je ziet dan:
een tunneltje met Ave Knar en Osdorp Posse,
jongens die bij een boerderij op mussen schieten,

grutto’s, graskeerders, koolzaad overal,
in duikvlucht kieviten een kraai wegjagend,
een veulen met een gele trein meerennend,
fluitenkruid overal en koekoeksbloemen,
het polderbrede front van Heineken,
bakstenen muur waarin schotelantenne,
boerin wast BMW, paarse seringen.
Hiervan te blijven houden is verstandig,
of nu de tijd er wel of niet iets af of bij doet.
Lukt dat, het scheelt straks zeker in het doodgaan.
Lied: 848
Overweging (met gedicht van J.H. Leopold)
Jezus, die door de wereld ging,
was in een landstad aangekomen
en had zijn ongemerkten weg
over het marktplein heen genomen
En zag een hond stroef als een wolf,
plat op de steenen, onbewogen,
wiens leven heengeweken was,
wiens Jozef uit de put getogen.
En om het kreng verrot en vocht
stonden de menschen stil en keken
en waren bits: een gierenzwerm,
die op een aas is neergestreken.
En een: de walg van dit gezicht
benevelt en verwart het hoofd
met troebelingen als een kaars
roetwalmend door de wind gedoofd.
Een ander: van dit gistend vod
en vuil het eenigste gewin
is duisternissen voor het oog
en schrik en afschuw voor den zin.

Zoo zong een ieder daar zijn lied
maar allen in denzelfden toon
en overstelpten met verwijt
en spraken bitterheid en hoon.
Jezus zag naar het liggend dier
en sprak en zeide enkel dit
en was beschamende rondom:
de tanden zijn als paarlen wit.
Lied: 215: 1,2,3,5,7
Voorbeden
stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven
voor Siloam Village, Curacao
voor de Kerk
voor ouderenbezoekgroep
Lied (staande): 978: 1 en 4
Zegen
g. Amen

Orgelspel: John Stanley (1713-1787), Voluntary in d/D, op. 6:5 (1752)

Mededelingen:
- Zondag 4 november 2018, 10.00 uur zal voorgaan ds Jilles
de Klerk (gedachteniszondag)
- Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang
10.00 uur. Ingang onder de toren.

