
De Woudkapel

zondag 15 januari 2023

2e zondag na Epifanie

bij Johannes 2 : 1 - 11
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voorganger:  Marc Rietveld
organist:  Gerard Zwart
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thema Blauw

- muziek:  Johann Ernst Bach (1722-1777): - Menuet

- welkom en mededelingen - ontsteken van het licht

- zingen:  NLB 791 - Liefde eenmaal uitgesproken - staande

Liefde die ons hebt geschapen, / vonk waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen, / laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de Naam der namen / waarmee Gij U kennen laat,
Liefde vraagt om ja en amen, / ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven, / ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, - / daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken / als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken / waarop wij uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde, / die zich als de hemel welft
over ons; wil ons genezen, / Bron van liefde, Liefde zelf!

t:  Sytze de Vries - m:  John Stainer

- begroeting en bemoediging

- hierna gaan we zitten

- inleiding op de dienst

- zingen:  NLB 720 - Alleen te leven om te zwoegen
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Alleen te leven om te weten, / terwijl je nooit het antwoord vindt.
Gods daden zijn niet na te meten: / ook dit is najagen van wind.

Alleen te leven om te tellen / wat je vandaag of morgen wint,
maar niets kan je tevreden stellen, / het is als najagen van wind.

Alleen te leven om te dragen / en nooit weer worden als een kind,
altijd jezelf te overvragen, / ook dit is najagen van wind.

Geniet het leven als een gave. / Geen mens weet wat hij morgen vindt,
dus werp je brood uit op het water / en let niet altijd op de wind.

t:  René van Loenen - m:  Willem Vogel

- lezen:  een fragment uit Blauwe dagen van Caja Cazenier

- muziek:  Because van de Beatles

- lezen:  Johannes 2 : 1 - 11

- kleine oefening in stilte

- overweging

- stilte

- muziek:  vrije improvisatie

- voorbeden - stil gebed - Onze Vader
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- gedicht:  Aards van Jan Willem Schulte Nordholt - zie pagina 5

- zingen:  NLB 416 - Ga met God en Hij zal met je zijn - staande

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 Geert Landman - m:  Ralph Vaughan Williams

- zegenbede

- muziek:  Johann Ernst  Bach - Adagio
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- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- u wordt van harte uitgenodigd voor koffie of thee
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Aards

 O lieve God, ik dank U dat ik niet
opgevouwen ben gebleven in mijn vleugels,
in de cocon van mijn ziel, of op de heuvels
des hemels ben ontbloeid als engelenlied.

 Maar dat ik meeviel met al het zaad
waaruit mensenkinderen worden geboren,

dat ik bij de aarde mag behoren
als een witte boom die op sterven staat.

 Dat ik ben gevallen maar dat ik leef
en opga in al mijn armen en benen,

dwaas en zalig, door liefde beschenen
aan leven en dood mij overgeef.

Jan Willem Schulte Nordholt
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Mededelingen:

- di 17 jan - 10.30 u - nieuwe zanggroep met José Scholte

- wo 18 jan - 19.39 u - lezing Aafke Romeijn

- do 19 jan - 20.00 u - Kracht van de stilte - meditatie

- zo 22 jan - 10.30 u - dienst met Madelief Brok en Han Keesenberg, orgel

- ma 23 jan - 20.00 u - De wortels van de politiek met Marc de Kesel - i.s.m.
Kring van Wijsbegeerte en Psychologie

- wo 25 jan - 19.30 u - Dansen, een taal voorbij woorden met Inge Ballast

- do 26 jan - 19.30 u - filmhuis - Supernova

20.00 u - Kracht van de stilte - meditatie

- za 28 jan - 14.30 u - lezing Hein Stufkens - Tot aan het Morgenlicht

- zo 29 jan - 10.30 u - OntMoeten met Gio Vogelaar - Zijn kinderen onze
leermeesters
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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


