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Emeritaat van ds. Ignace Frénay

Bidden en Vechten

De zee kentert als water bij de kust
en zo verzaakt een ziel zich
waar zij weet: ik vind mijn vorm
waar ik mijn grenzen voelde,
ik vind mijn wezen
waar ik niets bedoelde
dan mens te zijn voor God
naar wie ik heet.
Guillaume van der Graft
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Welkom
Openingspsalm 100 (staande):

1

2 Roept uit met blijdschap; "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt".
3 Treedt statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan;
Gebenedijd zijn grote naam.
4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw;
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Votum en groet
voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer
allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
voorg.: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen: En niet laat varen het werk van zijn handen
voorg.: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
en van onze Heer Jezus Christus.
allen: Amen
Mirte Reker zingt: '1000 vragen'
OVER HET VOORGANGERSCHAP - Guillaume van der Graft
Genesis 32: 22-31
Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide
slavinnen en zijn elf zonen, en trok de doorwaadbare plaats van de Jabbok
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over; Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken, en hij bracht alles wat hij
had naar de overzijde. Zo bleef Jakob alleen achter. En een man worstelde met
hem, totdat de dag aanbrak. Toen deze zag, dat hij hem niet overmocht, sloeg
hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jakobs heupgewricht ontwricht werd,
terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij: Laat mij gaan, want de dageraad
is gekomen. Maar hij zeide: Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop
zeide hij tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. Toen zeide hij: Uw
naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met
God en mensen, en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jakob: Zeg mij toch uw
naam. Maar hij antwoordde: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij
zegende hem daar. En Jakob noemde de plaats Pniël, want zeide hij: ik heb
God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven.
En de zon ging over hem op, toen hij door Penuël getrokken was; en hij ging
mank aan zijn heup.
Solisten van Sound of Joy: 'Ken je mij'
Matteus 11: 25-30
In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u
deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze
aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is
mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de
Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de
Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer
van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie
werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’
Psalm 146: 1, 2, 3
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2 Reken niet op mensenwaarde,
want bij mensen is geen baat.
Aarde wordt een mens tot aarde,
als zijn adem uit hem gaat.
Ligt niet alles wat hij wil
met zijn laatste adem stil?
3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.
Preek
Orgelspel
Waar zal de kerk nu wonen (melodie Lied 968)
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2 Waar anders zal zij wonen
dan naast het huis waarin
de vromen samenkomen:
Gods volk van het begin,
de dochters en de zonen
van vader Abraham
die ooit in Haran wonend
de stem van God vernam.
3 Zo woont zij om ter plaatse
gegrond in dat geheim
voor mensen een oase
van even rust te zijn,
een toonbeeld van haar daden
van wat haar is gezegd
aangaande Gods genade,
zijn goedheid en zijn recht.
Afscheid - door de voorzitter van de Kerkenraad
Zoals rivieren - Tussentijds 200
1 Zoals rivieren van de bergen stromen,
(cantorij) bronnen geslagen door Gods sterke hand;
zo is ons leven aan het licht gekomen:
een watergang uit het geboorteland.
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(allen)

3 Nu stort ik mij verwoed in 't dal der tranen,
(allen) waarbij ik rotsen met mijn massa's ets
en bressen sla om mij een weg te banen
en roekeloos de groene oevers kwets.
4 Het slijpend water kleurt met slib mijn flanken
(allen) beschamend rood, van zonden oeverloos.
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Onder mijn huid vorm ik verborgen banken
en maak de stuurman blind en hulpeloos.
5 Dan komt opeens een brede, stille wijdte,
(allen) de woede wijkt en mijn onstuimigheid;
het slib wordt afgezet, mijn schulden wijken
en God herschept een nieuwe vruchtbaarheid.
6 Nu mag ik gerechtvaardigd verder stromen
(allen) op weg naar mijn eertijds beloofde lot;
met grote blijdschap mag ik binnenkomen
als een rivier in zee, in Hem, bij God.
Voorbeden
Collecte
Slotlied: Ongestraft mag liefde bloeien (melodie: L.791)
1
(allen)

2 Laat de liefde maar gebeuren
(mannen) als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.
3 Niemand houdt de liefde tegen
(vrouwen) waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
4 God verhoede dat er iemand
(allen) in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
5 Liefde vraagt ons om ontferming
(vrouwen) tegen wie haar vlammen dooft.
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Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
6 Wie voor liefde is geschapen
(mannen) vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.
7 Leg de liefde niet aan banden,
(allen) gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Zegen

