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Mededelingen:

- ma 17 okt - 20.00 u - Rechten voor de Natuur met Dorine van Norren

- di 18 okt - 10.30 u - Zanggroep José Scholte

20.00 u - Bezinnen op dinsdag met Frans Douw over
De menselijke maat

- do 20 okt - 19-45 u - Kristallen klankschaalmeditatie met
    Annet Hoeijmans-Boon

20.00 u - Kracht van de stilte - meditatie

- vr 21 okt - 20.00 u - concert door Joalien van den Houten, sopraan en
Jan Kleinbussink, klavecimbel - muziek uit het
Clavier-Büchlein van Anna Magdalena Bach -
Die Frau Capelmeisterin - de 2e vrouw van Bach.
Om 19.30 u een korte inleiding op het programma

- zo 23 okt - 10.30 u - dienst met Harry Schram, Jan Siemons, orgel en
Annemieke Hereijgers, dwarsfluit
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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 16 oktober 2022

thema  tegen onverschilligheid
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voorganger:  dr Johan Goud
organist:  Gerard Zwart
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- muziek:  Jacques Nicolas Lemmens (1823-1881) - Cantabile

- welkom en mededelingen

- ontsteken van het licht

- zingen:  NLB 657 - Zolang wij ademhalen - staande

Al is mijn stem gebroken, / mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen / draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen / of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen / heeft mij aan ’t licht getild!

Het donker kan verbleken / door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:  / zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken / aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent / dit lieve leven lang.
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En wie zijn ziel niet prijsgeeft / maar vasthoud tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt - / hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren, / het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren / en eindigt vruchteloos.

Maar wie zich door de hemel / laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens, / de messiaanse boom
en als hij zich laat enten / hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente / tot hij vruchtdragen zal.

t:  Willem Barnard - m:  Willem Vogel

- zegen

- muziek:  Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Präludium und Fuge in e
BWV 533
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- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee
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Ons lied wordt steeds gedragen / door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven / om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, / het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten / het komend bruiloftsfeest.

t:  Sytze de Vries - m:  Wales 1865

- hierna gaan we zitten

- begroeting

- inleiding op de dienst

- lezing:  Jesaja 58 : 7 - 10

- zingen:  NLB 713 : 1, 2 en 5 - Wij moeten Gode zingen
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Hij schenkt de levensadem, / Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade / is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden, / aan ieder die Hem vreest,
komt Hij. de Heer te stade, / de minsten allermeest.

Wij moeten Gode zingen / halleluja,
de Heer van alle dingen / die leeft in gloria,
met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen / halleluja.

t:  Willem Barnard - m:  Willem Vogel

- lezing:  Lucas 18 : 1 - 8

- overweging

- stilte

- muziek:  vrije improvisatie

- zingen: NLB 422 - Laat de woorden, die we hoorden
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Laat ons weten, / nooit vergeten / hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten / zijn de zwakke krachten, / vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen, / biddend hopen, / dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven / dat door zo  te leven / hier Gods rijk begint.

t:  Arne Jonges - m:  Willem Vogel

- gebeden

- zingen:  NLB 841 - Wat zijn de goede vruchten - staande

geloof om veel te geven, / te geven honderd-in,
wij zullen leren leven / van de verwondering:
dit leven, deze aarde, / de adem in en uit,
het is van Gods genade / en zijn lankmoedigheid.


