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Mededelingen:

- do 27 okt - 19.30 u - filmhuis - The Reason I Jump

20.00 u - Kracht van de stilte - meditatie

- vr 28 okt - 15.30 u - afsluiting van de maand met Madelief Brok

- za 29 okt - 20.00 u - Nacht van de Nacht

- zo 30 okt - 10.30 u - OntMoeten op zondag met Annemieke de Jong

14.00 u - Stiltemiddag met Madelief Brok - meditatie

- ma 31 okt - Expositie Annemarie van der Sluys-van Slooten

10.00 u - Stervelingen onder elkaar - de fases van het
sterfproces met Piet van Leeuwen en Willy
Steenbrink,

- di 1 nov - 10.30 u - zanggroep José Scholte
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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 23 oktober 2022

David en Jonathan
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voorganger:  Harry Schram
muziek:  Annemieke Hereijgers, dwarsfluit

Jan Siemons, orgel
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- muziek:  Jan Siemons - Sonate in F - dwarsfluit en orgel - deel 1  Allegro

- welkom en mededelingen

- ontsteken van het licht

- zingen:  NLB 280 : 1, 2  en 3 - De vreugde voert ons naar dit huis - staande

Dit huis van hout en steen, dat lang / de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt / van wie zijn voorgegaan,

dit huis, dat alle sporen draagt / van wie maar mensen zijn,
de pijler die dit alles schraagt, / wilt Gij die voor ons zijn?

- groet

- zingen:  NLB 280 : 5 en 6

Onthul ons dan uw aangezicht, / uw naam die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht, / uw voorbedachte raad.

Vervul ons met een nieuw verstaan / van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan / het brood dat Gij ons breekt.

t:  Sytze de Vries - m:  Willem Vogel

- hierna gaan we zitten

- tekst:  Jan van Opbergen

- zingen:  NLB 841 : 1 en 2 - Wat zijn de goede vruchten
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Over de muziek

De Sonate in F is speciaal voor deze dienst gecomponeerd.
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- muziek:  vervolg Sonate in F - deel 3  Vivace
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- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee
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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.

t:  Willem Barnard - m:  Willem Vogel

- lezingen:  uit 1 Samuel 18, 19 en 20

- zingen:  NLB 655 : 1, 3 en 4 - Zing voor de Heer een nieuw gezang
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.
Een lied van uw verwondering / dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is / uit water en uit duisternis.

De hand van God doet in de tijd / tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan / de heil’ge tekens te verstaan.

t:  Willem Barnard - m:  Frits Mehrtens

- overdenking

- stilte

- muziek:  vervolg Sonate in F - deel 2  Andante

- open ruimte

- gebeden

- zingen:  NLB 416 - Ga met God en Hij zal met je zijn
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Ga met God en Hij zal met je zijn: / bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. / Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn: / in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen. / Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn, / tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten. / Ga met God en Hij zal met je zijn.

t:  Jeremiah Rankin, vertaling Gert Landman - m:  Ralph Vaughan Williams

- we gaan staan

- zegen

- zingen:  NLB 425 - Vervult van uw zegen

zie volgen de pagina


