
De Woudkapel

zondag 5 maart 2023

2e zondag in de Veertigdagentijd
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voorgangster:  Susanne van der Sluijs
organist:  Jan Siemons



- 2 -

- muziek:  over  NLB 280

- welkom en mededelingen

- ontsteken van het licht

- zingen:  NLB 280 : 2 en 4 - Dit huis van hout en steen - staande

Zal dit een huis, een plaats zijn waar / de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost, / waar Gij U vinden laat?

- bemoediging en groet

- zingen:  NLB 280 : 5, 6 en 7

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 hier breekt.

Dit huis slijt mèt ons aan de tijd, / maar blijven zal de kracht,
die wie hier schuilen verder leidt / tot alles is volbracht.

t:  Sytze de Vries - m:  Willem Vogel

- hierna gaan we zitten

- gebed
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- zingen:  NLB 552 : 1 en 3 - Dit is een dag van zingen

Dit is een dag van zegen, / een dag van feest en licht,
van palmen hoog verheven, / van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed / het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen. / Loof God, want Hij is goed.

t:  Hanna Lam - m:  Johann Crüger

- lezing:  Exodus 12 : 1 - 13 en 24 - 28

- zingen: NLB 317 - Grote God, Gij hebt het zwijgen

zie volgende pagina
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Heer, uw boodschap staat geschreven, / ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord. / Zie het boek van uw behagen
opgeslagen; / spreek Heer, uw gemeente hoort.

Roep ons uit de doodse dalen / waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord. / Breng ons naar de heil’ge stede
van uw vrede. / Spreek Heer, uw gemeente hoort.

t:  Jan Wit - m:  Gen1eve 1542

- overdenking

- stilte

- muziek:  vrije improvisatie uitmondend in de melodie van NLB 756

- zingen:  NLB 756 : 1, 4 , 5 en 6 - Laat komen, Heer, uw rijk

zie volgende pagina
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Zal ooit een dag bestaan / dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan. /in deze wereldtijd?

Dat alle tirannie / eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie, / dan zal het vrede zijn.

Wij bidden, Heer, sta op / en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop / die onze herder zijt.

t:  Lewis Henley, vertaling Willem Barnard - m:  Leighton George Hayne

- voorbeden en Onze Vader

- zingen: NLB 542 - God roept de mens op weg te gaan - staande

zie volgende pagina
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Het volk van God was veertig jaar / - een mensenleven lang -
op weg naar het beloofde land, / het land van Kanaän.

Heer, geef ons moed om door te gaan / uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur, een nieuwe Mozes zijn.

Eer aan de Vader en de Zoon / en aan de heil’ge Geest,
God, die al voor de eerste mens / belofte zijt geweest.

t:  Henk Jongerius - m:  Este’s Psalter 1592

- uitzending en zegen

- muziek:  Johann Pachelbel (1653-1706) - Fuga in d-moll
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- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee
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- Mededelingen: -

- di 7 mrt - 10.30 u - zanggroep met José Schoilte

- do 9 mrt - 20.00 u - Kracht van de stilte - meditatie

- vr 10 mrt - opening van de feestelijkheden 100 jaar De Woudkapel voor
leden en vrienden

- za 11 mrt - Festival der Bespiegeling - informatie woudkapel.nl/festival

- zo 12 mrt - 10.30 u - Bezinnen op zondag  met Mohammed Bezankour
over Bijen als spiegel van de ziel;  live muziek

Aansluitend vervolg programma Festival der Bespiegeling

- di 14 mrt - 10.00 u - Vrouwengroep met Margot Janssen

- do 16 mrt - 20.00 u - Kracht van de stilte - meditatie

De Paasdienst op 9 april staat helemaal in het teken van 100 jaar Woudkapel,
met als voorgangers Marien van den Boom en Madelief Brok. Muziek door
Liesbeth Feikema, hobo, Annemieke Hereijgers, dwarsfluit en Jan Siemons,
orgel.
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