KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst 25 juni 2017, 10.00 uur

Voorganger:
Organist:
Gastvrouw:
Koster:
Lector:

ds. Alleke Wieringa, Houten
Mathieu Meijs
Jorieke Meijer
Wim Wattel
Luuk Boogert

Orgelspel
Welkom
We zingen staande lied 280: 1, 2 en 3 (TT 1)

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?

Woord van vertrouwen / Votum
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?
5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
gemeente gaat zitten
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Inleiding / Stilte / Gebed
We zingen lied 142: 1, 2 en 3

2. Wanneer mijn geest in mij versmacht
kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht.
Al mijn beweging gaat Gij na,
waar ik ook ga, waar ik ook sta!
3. Gij weet van de verborgen strik,
de hulpeloosheid en de schrik;
dat niemand, niemand naar mij vraagt,
en dat ik steeds word voortgejaagd.

Lezing Psalm 142, vertaling Ida Gerhardt
We zingen lied 23c
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2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.
4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt u mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.
5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Lezing Johannes 10: 11 - 16
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Overdenking
Orgelspel
We zingen lied 676

2. De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.
3. De wind, wij zien hem niet
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven van de zee
het lange gras buigt door.
4. De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.
5. Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij de kracht,
de Geest die uitzicht biedt.
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Gebeden
Mededelingen
Collecten (tijdens voorspel slotlied)
Rode zak:
Diaconie
Blauwe zak:
Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied 655 (LvdK 225)

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!
3. Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.
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5. Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Afscheid en zegen
Orgelspel

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:
2 juli:
9 juli:
16 juli:
23 juli:
30 juli:

ds. Ineke de Feijter,
dienst van Woord en Tafel
mmv de cantorij olv Aaleida Post
ds. Japke van Malde
vacant
ds. Johan de Wit
ds. Christiane Berkvens- Stevelinck
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