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Orgelspel
Welkom
We zingen staande lied 295,
Voorzang: door de voorganger
Refrein: allen

voorzang 1.

Woord ons gegeven, God in ons midden,
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.

Refrein:

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Voorzang 2.

Dat wij niet leven, gevangen in leegte
Dat wij niet vallen, terug in het stof.
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.

Refrein:

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Voorzang 3.

Dat wij u horen, dat wij u leven,
Mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Refrein:

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Voorzang

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik u horen mag met hart en ziel.

Refrein:

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Woord van vertrouwen, Votum
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We zingen lied 405: 1 (LvdK 457)

gemeente gaat zitten

Inleiding / Stilte / Gebed
We zingen lied 405: 3

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

Schriftlezingen:
Jesaja 40: 12 – 17; 27 - einde
We zingen Psalm 8: 1, 2, 3 en 6
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2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kindren doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt G'uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.
3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?
6. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Lezing Mattheus 28: 16 - 20
We zingen lied: Als ik jou bij name roep
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4. Als ik jou bij name roep,
is dan je hart voor mij?
Gaat je allerdiepste angst
dan niet voorgoed voorbij?
Zal jij in geloof voortaan
voor de goede schepping staan,
als mijn woorden leven gaan
in jou en jij in mij?

HOLY SONNET XIV, John Donne, vertaling Frank Despriet
Bestorm mijn hart, drievuldige God, want alleen maar
Kloppen, ademen, schijnen, en verhelpen deed je tot nu toe.
Werp me omver opdat ik recht kan staan, en doe
Je best, om me te breken, blazen, branden, en maak me klaar.
Ik ben als een belegerde stad in de handen van een
geweldenaar,
Worstel om je toe te laten, maar oh, ik word moe.
De rede, je onderkoning in mij, vlucht voor dit gedoe,
Blijkt zwak in plaats van mij te verdedigen, en onbetrouwbaar.
Toch bemin ik je zeer, en zou graag alles aan je geven,
Maar nu ben ik gebonden aan je vijand.
Scheid me, maak los, of verbreek die band,
Neem me mee, sluit me op, want ik zal in dit leven
Nooit vrij zijn, tenzij jij me tot slaaf maakt,
Of kuis en zedig, zolang jij me niet schaakt.

We zingen lied 833
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Overdenking
Orgelspel
We zingen lied “Ga maar gerust”

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij zult opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemer in je droom.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik en de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
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Gebeden
Mededelingen
Collecten (tijdens voorspel slotlied)
Rode zak:
Diaconie
Blauwe zak:
Koorkerkgemeenschap
Zegen
We zingen staande ons slotlied 706

2. Zie het gezicht van deze Drie: een kind in Bethlehem,
een mens tot bloedens toe gekroond buiten Jeruzalem.
De dans van de Drievuldigheid wordt door geen dood gestuit.
Want stokt ons dansen in het graf, ook daar leidt God ons uit.
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3. Zing mee, wij zijn door deze Drie in vuur en vlam gezet,
nu Pinksteren de vrijheid geeft te zeggen wie ons redt.
Ook hebben wij het juk gekend van Adams erfenis.
Laat horen hoe die zware last ons afgenomen is.
4. Wij dansen mee met deze Drie, op weg van feest tot feest.
Een jubelzang gaat in het rondom 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!
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 email: 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:
18 juni:
25 juni:
2 juli:
9 juli:

ds. Monique van Zoest
ds. Alleke Wieringa
ds. Ineke de Feijter,
dienst van Woord en Tafel
ds. Japke van Malde
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