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Mededelingen:

- zo 21 aug - 10.30 u - dienst met Peter Nissen en Jan Siemons, orgel

- zo 28 aug - 10.30 u - dienst met Rienk Lanooy en Gerard Zwart, orgel

- zo 4 sep - 10.30 u - startzondag met Marien van den Boom en
Gerard Zwart, orgel

- wo 7 sep - 20.00 u - lezing Arthur Japin over Wat stilte wil

- do 8 sep - 20.00 u - De Kracht van de stilte - meditatie

- za 10 sep - 10.00 u - Open Monumentendag.

- zo 11 sep - 10.30 u - bezinnen op zondag met Leontine Trijber over
Dementie - het begin van veranderend contact -
muzikale medewerking Liesbeth Feikema, althobo
en Jan Siemons, orgel

-oOo-

De Woudkapel is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, bezinning en
verdieping van religieuze- en levensvragen. Bronnen van inspiratie zijn

Bijbelverhalen, oude en nieuwe teksten, kunst en cultuur en de ontmoeting
tussen mensen. Naast bijeenkomsten op zondag zijn er activiteiten die gemeen

hebben dat ze hart en hoofd raken, zoals lezingen, gespreksgroepen,
evenementen, film en meditatie. Zie www.woudkapel.nl

De Woudkapel

zondag 14 augustus 2022

Jesaja 66 - In Jerusalem zult gij getroost worden
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voorgangster:  Ellen Kruyt
organist:  Gerard Zwart
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- thema  TROOST

- muziek:  Samuel Long (1725-1764) - Voluntary II in d

- welkom en mededelingen

- ontsteken van het licht

- begroeting en votum

- zingen:  BB 57 - Vrede voor jou, hierheen gekomen - staande

- hierna gaan we zitten

- meditatieve tekst

- inleiding op het thema - luisteren / kijken video Stef Bos

- lezingen:  Jesaja 66 : 10 - 14 en

 Toon Tellingen uit Daar zijn woorden voor

- zingen:  BB 6 - De Geest van God waait als een wind

- overweging

- stilte

- muziek:  vrije improvisatie

- gebed

- zingen:  BB 38 - Kom, laten wij opstaan - staande

- slottekst:

Mooi is wat vertroosting biedt. Niet alleen een kunstwerk maar ook een
mooi gebruisvoorwerp, een welgevormd gezicht of een rechte boom stelt mij
tegenover een scheppingslust van allure, waarop ik niet meer jaloers kan
zijn. Dat verzoent mij met mijn beperktheid. Ernaar kijkend zie ik het
verzadigd zijn van geluk om het pure bestaan en mijn bestaan wordt
veerkrachtiger’.

Cornelis Verhoeven uit: Filosofie van de Troost.

- zegen

- muziek:  William Goodwin (1720-1784) - Voluntary XI in g
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- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- er is gelegenheid voor koffie of thee

-oOo-

- liedtekst bij de video van Stef Bos

Samen Staan We Sterk

Samen staan wij sterk / Niemand kan alleen / Je bouwt een kathedraal
Met velen om jou heen / Ik heb het vaak gedacht / Beter af alleen
Maar enkelvoud beperkt / Samen staan wij sterk

Samen staan we sterk / De wereld is zo groot / De sterren staan zo ver
De hemel is zo hoog / Het doet er niet veel toe / Hoe koud het jou ook laat
Samen ben je meer / Je weet het vroeg of laat

Het is de eenvoud van de tweevoud /Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen / Het komt soms vanzelf naar je toe

Samen staan we sterk / Ik heb het nooit geloofd / Hield alles op een afstand
En woonde in mijn hoofd / Tot ik werd overvallen / Door een storm op volle
zee / Ik ben eruit gekomen / Maar ik kon het niet alleen

Het is de eenvoud van de tweevoud / Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen / Het komt soms vanzelf naar je toe
Het ligt onzichtbaar in jouw handen / Het is een godsdienst zonder kerk
Het is een volkslied zonder woorden / Samen staan we sterk!


