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Orgelspel
Welkom
We zingen staande lied 601: 1 en 2

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Woorden om mee te beginnen
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3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
gemeente gaat zitten

Drempelgebed
We zingen lied 918 1 t/m 4

2. Sprak al voor nacht en dag,
voordat ik woorden sprak,
stem die de schepping draagt:
Ik ben nabij, wees niet bang.

3. Rondom mij in verdriet
dichtbij waar ik ook ben,
angst ondermijnt mij niet:
Ik ben het – dat is jouw stem

4. Mocht ik de leegte zien,
dan delen wij ook die.
Ik zie en hoor je niet
en ben niet bang: Jij bent hier.
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Lezing Mattheüs 5: 43 – 48
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je
naaste liefhebben en je vijand haten.”
44En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie
jullie vervolgen,
45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in
de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en
slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen
en onrechtvaardigen.
46Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft?
Doen de tollenaars niet net zo?
47En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk
bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de
heidenen niet net zo?
48Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt
is.

Kort orgelspel
Lezing gedicht “Oefening van hoop”
van Marinus van den Berg
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd
Tekenen van hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop
overspoeld zal worden.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken met mijn
woorden.
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.
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Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de
mens.
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit goede
hoop.

We zingen lied 973: 1 t/m 4

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,
3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,
4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!
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Overdenking
Orgelspel
Gebeden, besloten met gezamenlijk bidden van:
God, verborgen Aanwezig
Dat uw naam aan het licht komt
dat tastbaar wordt de wereld naar Uw hart.
Dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid
Dat wij ontvangen wat wij nodig hebben
om onze bestemming te leven
Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen
maar zoeken naar vrede.
Dat wij niet losraken, als het lastig wordt
maar verbonden blijven met U.
Geef ons daartoe de moed en de spankracht
het geloof, de hoop en de liefde
die van U komen.
en alle dagen
totdat alles is voltooid.
Amen.

Mededelingen
Collecten (tijdens voorspel slotlied)
Rode zak:
Diaconie
Blauwe zak:
Koorkerkgemeenschap

We zingen staande ons slotlied 976 (TT 82)
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2. Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?
3. Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
Zijn wij gezonden, deze wereld in.

Afscheid en zegen
Orgelspel
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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:
25 juni:
2 juli:
9 juli:
16 juli:

ds. Alleke Wieringa
ds. Ineke de Feijter,
dienst van Woord en Tafel
mmv de cantorij olv Aaleida Post
ds. Japke van Malde
vacant
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