KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst 28 mei 2017, 10.00 uur

Thema: “Het onbewuste, de speeltuin van de duivel”
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ds. Marianne Zandbergen
Mathieu Meijs
Hans Vreeke
Henk Soepenberg
Trees Verwilligen

Orgelspel
Welkom
We zingen staande uit Tussentijds lied 1: 1, 2 en 3

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Begroeting
Vervolg lied 1: 4
4. 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?
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Inleiding
We zingen lied 463 (LvdK)

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.
3. O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond.
4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.
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5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Schriftlezingen
Job 1: 1-12, 20-21
Jobs beproeving
11In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was
rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed
het kwaad. 2Job had zeven zonen en drie dochters. 3Hij bezat
zevenduizend schapen en geiten, drieduizend kamelen,
vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een groot
aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van
het Oosten. 4Zijn zonen hadden de gewoonte om de beurt een
feest te geven, ieder in zijn eigen huis, en nodigden dan hun drie
zusters uit om bij hen te komen eten en drinken. 5Nadat elk van
zijn zonen zo’n feest had gegeven, liet Job hen bij zich komen
voor een reinigingsritueel. Hij stond dan ’s ochtends vroeg op om
voor elk van hen een offer te brengen, want hij dacht bij zichzelf:
Misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in
hun hart vervloekt. Job deed dit telkens weer.
6
Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting
maken bij de HEER, en ook Satan bevond zich onder
hen. 7De HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij
antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op
aarde.’ 8De HEER vroeg aan Satan: ‘Heb je ook op mijn
dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is
rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt
het kwaad.’ 9Satan antwoordde de HEER: ‘Zou Job werkelijk
zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? 10U beschermt
hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U
hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds
meer uitbreidt. 11Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en
aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw
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gezicht vervloeken.’ 12Toen zei de HEER tegen Satan: ‘Goed, met
alles wat van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf
niet aan.’ Hierop vertrok Satan.
20
Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd
kaal en wierp zich neer in het stof. 21En hij zei: ‘Naakt ben ik uit
de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar
schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft
genomen, de naam van de HEER zij geprezen.’

Lucas 4: 1-13
Jezus door de duivel op de proef gesteld
41-2Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan,
en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de
woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die
tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had
hij grote honger. 3De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van
Godbent, beveel die steen dan in een brood te
veranderen.’ 4Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De
mens leeft niet van brood alleen.”’ 5Toen bracht de duivel hem
naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde
ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 6De duivel zei
tegen hem: ‘Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem
die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik
geef het aan wie ik wil; 7als u in aanbidding voor mij neervalt, zal
dat allemaal van u zijn.’ 8Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat
geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen
hem.”’ 9De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op
het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u
de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 10Want er staat
geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te
waken.” 11En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u
uw voet niet zult stoten aan een
steen.”’ 12Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer,
uw God, niet op de proef.”’ 13Toen de duivel Jezus aan al deze
beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem
vandaan.

We zingen Gezang 172: 1 en 4 (LvdK)
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4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Overdenking
Orgelspel
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Stilte – Onze Vader
Mededelingen
Collecten (tijdens voorspel slotlied)
Rode zak:
Diaconie
Blauwe zak:
Koorkerkgemeenschap
Zegen
We zingen staande ons slotlied: Tussentijds 113
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2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen.
3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Op de tafel bij de uitgang vindt u de actuele Vierpas
Onze diensten zijn te beluisteren via:
http://www.koorkerk.nl/kerkdiensten/terugluisteren.htm
voor de liturgie gaat u naar:
http://www.koorkerk-intern.nl/kerkdiensten/
CD bestellen bij : Joop Tillema tel. 0118 62 68 92 of
via e-mail: cdkoorkerk@gmail.com.
Kosten € 4,= over te maken naar
IBAN NL52INGB0000218595 t.n.v. Wijkkas
Koorkerkgemeenschap

Telefoon Koorkerk: 0118 61 37 57
Volgende diensten/activiteiten:
4 juni Pinksteren:
11 juni:
18 juni:
25 juni:
2 juli:

gezamenlijke viering met alle
PGM-kerken op het Abdijplein.
Rev. Dirk van Leeuwen
ds. Monique van Zoest
ds. Alleke Wieringa
ds. Ineke de Feijter,
dienst van Woord en Tafel
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