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INTREDEDIENST ds. MIRJAM M.C. KOOLE

orgelmuziek
toccata en variaties op ‘De aarde is vervuld’

Protestantse Gemeente Edam
11 juni 2017 14.00 uur Grote Kerk
stilte

‘mens van hemel en aarde’

lied

‘Morning has broken’

solo

Morning has broken, like the first morning
Blackbird has spoken, like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing fresh from the Word

koor

Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven
Like the first dewfall, on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where his feet pass

welkom door de ouderling van dienst

- de kaarsen worden aangestoken - we gaan staan lied ‘dit is een morgen als ooit de eerste’ (NLB 216)
1 en 3 allen

3.

“De mens wordt onontkoombaar, wezenlijk uitgedaagd

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag

op alle niveaus van zijn bestaan. Daarin ontdekt hij
zichzelf als een menselijk wezen. Besta ik als menselijk
wezen? Mijn antwoord luidt: Ik heb een opdracht daarom ben ik - een besef, opgeroepen te worden om
iets terug te doen, te antwoorden, te leven op een wijze
die in harmonie is met de grootsheid en het mysterie
van het leven.”

Abraham Joshua Heschel

voorganger onze hulp is in de naam van de Eeuwige
gemeente die hemel en aarde gemaakt heeft
voorganger wij zijn hier samengekomen voor het
aangezicht van de Eeuwige,
uit wie, door wie en tot wie alles is
genade en vrede,
vreugde en barmhartigheid
zij met u allen, amen

3

4

- we gaan zitten -

BEVESTIGING VAN DS. MIRJAM M.C. KOOLE

kyriegebed, wordt afgesloten met:
‘Veni sancte Spiritus’ (NLB 681)
solo, koor, allen

presentatie door voorzitter kerkenraad
woorden van verbinding door ds. Kremer
gelofte en bevestiging door ds. Walsma

gebed

symbolische bekleding
aanvaarding en verwelkoming

(vert.: “Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van Uw liefde.”)

loflied: ‘alle eer en alle glorie’ (NLB 305)
1 koor, 2 en 3 allen

- we gaan staan voorganger gemeente, dit is uw predikant,
wilt u haar in uw midden ontvangen
en haar ondersteunen in haar ambt
gemeente ja, van harte

lied van Gods aanwezigheid (NLB 275)
1 koor, 3 en 4 allen

2.

3.

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam
Licht uit licht, vergezicht
steek ons met uw stralen aan!
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron
maak de tongen los voorgoed!

3.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient

4.

Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd

voorganger de vrede van de Eeuwige
zij altijd met u
gemeente en met uw geest, amen

5

6

ROND HET WOORD

gebed bij de opening van de Bijbel

- de kinderen gaan naar de kinderkerk -

lezing uit Job 37
“Laat dit tot je doordringen, Job, sta even stil en heb
oog voor Gods wonderen. Weet jij hoe God ze onder
zijn bevel brengt, hoe zijn licht de wolken doorboort?
(…) Soms blijft de zon onzichtbaar, terwijl ze achter de
wolken straalt, maar daarna komt de wind en blaast
de hemel schoon. Uit het noorden nadert een gouden
schittering: huiveringwekkend is de luister waarin God
zich hult. De Ontzagwekkende, die wij niet kunnen
vatten, is groot.”

lied ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ (NLB 695)
1 solo, 2 koor, 3 allen, 4 koor en 5 allen

lezing Johannes 3: 1-11 ‘gesprek met Nikodemus’
“Zo was er een Farizeeër, een van de Joodse leiders,
met de naam Nikodemus. (…) Jezus zei: ‘Waarachtig,
ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan
het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan iemand
geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus.
‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de
moederschoot ingaan en weer geboren worden?’
Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u:
niemand kan het koninkrijk van God binnengaan,
tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat
geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren
is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik
zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten
worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn
geluid maar je weet niet waar hij vandaan komt en
waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit
de Geest geboren is.’ ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg
Nikodemus. ‘Begrijpt u dit niet’, zei Jezus, ‘terwijl u
een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u:
wij spreken over wat we weten en we getuigen van
wat we gezien hebben (…)”

Lied ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’
(NLB 706) 1 koor, 1 en 4 allen

2.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind

3.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand

4.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan

5.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels
zegen ons met uw licht!

4.

Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest
Een jubelzang gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest
De liefde, het geloof, de hoop,
zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie!
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OVERWEGING

lied ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin
gemaakt’ (NLB 686)
1 en 3 allen

‘mens van hemel en aarde’
meditatieve muziek ‘Gymnopédie no.1’ (Eric Satie)
ROND DE GEBEDEN
dankgebed
voorbeden, met tussendoor
‘Veni sancte Spiritus’ (NLB 681) 1 solo, 2 koor, 3 allen

3.
stil gebed, afgesloten met het 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 schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het boze
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
amen

collecte Werelddiaconaat, straatkinderen Colombia
muziek chaconne over lied 686

- de kinderen komen terug uit de kinderkerk, de
jongsten worden vandaag later opgehaald gesprek met de kinderen

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de nood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

de zegen door de voorganger wordt afgesloten met
een gemeenschappelijk:

waarna de voorzitter van de kerkenraad tot u spreekt

aan deze dienst werkten mee: crèche Annie Witte, diaken Tom
Lagerburg, ds. Anna Walsma, ds. Charlotte Kremer, ds. Mirjam
Koole, ‘t Groot Intredekoor, kinderkerk Marleen de Vries en Jose
Burghouts, kosters Erica Houtgraaf en Ed Broeze, lector Hans
van Drongelen, orgel en piano Frans Koning, ouderling van dienst
Henri Kalk, piano en blokfluit Anneke Moolenschot, voorzitter
kerkenraad PG Edam Kees Bak en solozanger Hans Siebrecht.
reacties & opvragen overweging: mirjamkoole@kerkgemeente.nl

- we gaan staan -

interesse in de digitale nieuwsbrief? zoek www.kerkgemeente.nl
komende vieringen 18 juni en 25 juni 2017 ds. Mirjam M.C. Koole

