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Mededelingen::

- do 24 nov - 19.30 u - Filmhuis met The Duke

20.00 u - Kracht van de stilte - meditatie

- vr 25 nov - 10.00 u - Schrijfworkshop ‘Impact in je leven’ met Marieke
Verhoef

15.30 u - Afsluiting van de maand met concert van
master studenten van het Utrechts conservatorium -
afgesloten met een drankje en een hapje

- zo 27 nov - 10.30 u - OntMoeten met Jacob Beeker - Waarom ik een
farmer ben

14.30 u - Muzikale lezing door Kees Wieringa i.s.m. de
Bilthovense Boekhandel

- ma 28 nov - 20.00 u - Gezamenlijk gedichten lezen met Els van Stalborch

- di 29 nov - 10.30 u - Zanggroep José Scholte

- wo 30 nov - 19.30 u - Algemene Ledenvergadering Woudkapel
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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 20 november 2022
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voorganger:  ds Jean-Jacques Suurmond
organist:  Jan Siemons
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- muziek:  over NLB 46 - melodie wordt een aantal malen duidelijk gespeeld

- welkom en mededelingen

- ontsteken van het licht

- inleiding op de dienst

- zingen:  NLB 46 : 1 en 2 - God is een toevlucht te allen tijde - staande

De Godsstad ligt aan blanke stromen. / God staat haar bij, de dag zal komen.
Hij woont in haar, zij wankelt niet, / zij kroont zijn heilig rijksgebied.
Al hebben volken zich verheven, / Hij roept en doet de aarde beven.
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. / Een vaste burcht is onze God.

t:  psalm 46, vertaling J.W.Schulte Nordholt - m:  Genève 1551

- hierna gaan we zitten
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- zegen

- muziek:  koraalbewerking over Wachet auf, ruft uns die Stimme
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- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee
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- gebeden - na elke voorbede zijn we even stil, om in gedachten aan te raken
wat er in ons opkomt

stil gebed

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
En leidt ons niet in verzoeking  Maar verlos ons van de boze
Want u zij de kracht en de heerlijkheid
In eeuwigheid. Amen

- zingen:  NLB 767 : 1 - 5 - De toekomst van de Heer is daar - staande

De trouw zal bloeien als een roos / en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos / neerdalen in de tijd.

Voorwaar, het heil is nu nabij, / uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij: / God roept de vrede uit!

Sta op, o God, en maak het waar / wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt / uit haar betovering.

Want groot zijt Gij en daden groot / zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood, / het sterft om op te staan.

t:  Willem Barnard - m:  Dublin 1706
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- lezing:  Lucas 21 : 5 - 19

- zingen:  NLB 286 - Waar de mensen dwalen - wordt voorgespeeld

Waar mensen lijden onder onrecht / in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht, dat alles overwint.
refrein

Steek een kaars aan tegen al het duister, / als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt, /  dat de vrede sterker is dan strijd.
refrein

t:  Robert Willis, vertaling Coen Wessel - m:  Richard Shephard

- overweging

- stilte

- vrije improvisatie, die zal uitmonden in de melodie van het slotlied


