KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst 2 juli 2017, 10.00 uur
Thema:
“Licht voor de ogen, vreugde voor het hart”

Dienst met medewerking van de cantorij o.l.v.
Aleida Post, begeleid door organist/pianist Mathieu
Meijs, en de taakgroep woord en tafel
Gastheer:
Koster:
Lectrix:
Voorganger:

Joop Tillema
Wim Wattel
Jacomien Kleinepier
Ineke de Feijter

Orgelspel
Welkom
We zingen staande ons aanvangslied: Zomerpsalm,
melodie psalm 89

1. Ik zie in zomerlicht de glimlach van de bron
waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht en zomer door wil geven.
2. U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud als aan een droom
ontgroeid.
U wordt geprezen door de wolken en de winden.
Door vis en klein insect en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide.

Woorden van aanvang
We zingen lied 216
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2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
gemeente gaat zitten

Opstapje
De cantorij zingt lied 849: Zoek de wegen van de
wijsheid 1 en 3
1. Zoek de wegen van de wijsheid
Die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
Proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
Doet ons voor wat liefde doet.
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3. Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.

Lezing
Genesis 1
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De
aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over
de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
God zei: ‘er moet licht komen,’ en er was licht. God zag
dat het licht goed was.
Psalm 36: 8-10
Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw
vleugels schuilen de mensen, zij laven zich aan de
overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom
van vreugden, want bij u is de bron van het leven, door
úw licht zien wij licht.

We zingen: Tussentijds: 165: 2, 3 en 5
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2. Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!
3. Licht, aan liefde aangestoken,
Licht dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!
5. Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand.

Lezing Psalm 19: 2, 3a, 4-5, 9
De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel
roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort
aan de dag die komt. Toch wordt er niets gezegd, geen
woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over
heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de
wereld hun taal. De bevelen van de Heer zijn eenduidig:
vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is
helder: licht voor de ogen

Citaat (Willem Schoonen, Trouw, 10-12-2016)
“Het leven is een ingewikkeld iets. Zo ingewikkeld,
dat wetenschappers zich nog steeds het hoofd
breken over de vraag hoe het ooit op aarde is
ontstaan. Misschien moeten ze hun idee
omdraaien, en is niet leven ontstaan op een aarde
die woest en ledig was, maar is de aarde in een
kuil gerold die leven heet”.
5

We zingen lied 850
Cantorij: 1, allen: 3 en 4

3. Wie zijn wij dat wij zouden weten
de oorsprong van wat leven is,
de tijd door U ons toegemeten,
de toekomst, uw geheimenis?
4. Hoe zouden wij U kunnen peilen?
Ons meetsnoer is zo klein en broos.
Verborgen blijven uw geheimen,
uw schepping maakt ons sprakeloos.

Overweging
De cantorij zingt Die Himmel erzählen die Ehre
Gottes van J. Haydn
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,
Und seiner Hände Werk
Zeigt an das Firmament.
Dem kommenden Tage sagt es der Tag,
Die Nacht, die verschwand, der folgenden Nacht:
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,
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Und seiner Hände Werk
Zeigt an das Firmament.
In alle Welt ergeht das Wort,
Jedem Ohre klingend,
Keiner Zunge fremd:
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,
Und seiner Hände Werk
Zeigt an das Firmament.

Gebeden (Het Onze Vader bidden we na het
tafelgebed, in de kring)

Mededelingen
Collecten (tijdens collecte voorspel slotlied)
Rode zak:
Diaconie
Blauwe zak:
Koorkerkgemeenschap
Praktische aanwijzingen bij de Tafelviering
Na het tafelgebed vormen we van weerskanten een grote
kring in de kerk, die zich vooraan, vóór het liturgisch centrum
sluit. Iedereen die dat wil is daarin van harte welkom (ook als
u niet mee wilt doen aan de communie). Wie moeilijk ter
been is: vooraan staan stoelen om te zitten. De tafeldames
en heren komen bij u langs met de schaal met het brood,
direct gevolgd door de bekers wijn/druivensap, waar u uw
brood in kunt dippen (doe dit lichtjes, het brood neemt snel
op, dus let op uw kleding bij het nuttigen). De tafeldames en
heren en de voorganger voegen zich na het ronddelen ter
hoogte van de tafel in de kring en delen als laatste brood en
wijn. Daarna volgt een korte stilte en wensen we elkaar de
vrede. Ook slotlied, en afscheid en zegen zijn in de kring.

We zingen als overgang naar de tafelviering uit de
bundel Zangen van zoeken en zien 636 het Agapelied:
eerst cantorij 1 en 3, daarna allen: 2 , 4 en 5
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Tafelgebed Zomerlicht (tussendoor zingen we de
acclamatie ‘Gij louter licht’, lied 403 D)
Gij, fonkelende sterren in de nacht,
lichtwerelden in duizelingwekkende verten,
Gij, zo dichtbij: de glans in onze ogen.
Gij, die ons troost
in het zachte schijnsel van de maan,
die ons tot rust brengt
in de weide van het firmament,
bezaaid met bloemen van licht.

Gij, duivenveren dagenraad,
schuchter verschijnend in het oosten,
Gij, niet met geweld, niet zonneklaar,
Gij die het duister teder verdrijft.
Alles maakt Gij nieuw.
Gij, elke morgen roept Gij: Er zij licht.

Acclamatie

Gij, glorie van de dag, koningin aan de hemel,
alles wat leeft verlangt naar u,
reikt met zijn ranken naar U.
Gij, licht overvloedig en royaal,
Gij die uzelf breekt in duizend kleuren:
het groen van de bomen en de aarde,
het blauw van de hemel en de zeeën,
het rood van de avond en de wijn,
en alle tinten van de liefde. Acclamatie
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Gij, licht in onze ziel,
dat ons bemint en ons beminnen doet.
Licht dat de liefde in ons wekt
en ons tot mensen maakt van u.
Gij, licht dat ons van harte leven doet, ons draagt,
ons doet ontstijgen aan onszelf.
Gij, licht dat ons van binnen zuivert
en van het donker ons bevrijdt.

Gij strooit uzelf uit over de aarde,
neemt de gestalte aan
van bloesem en van vrucht, van zaad en oogst,
van brood en wijn zo zijt Gij onder ons, zo wilt Gij in ons zijn.
Acclamatie
Zo wordt Gij mens in hem
die licht der wereld wordt genoemd,
die liefde brak als brood:
Mijn licht voor jullie…
Die liefde schonk als wijn:
Mijn leven voor jullie…
(korte stilte)
Gij, alles maakt Gij nieuw.
En in ons allen roept Gij:
Er zij licht.
Acclamatie
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De tafeldames en heren nodigen u uit om een kring
te vormen
We bidden samen het Onzevader (voor wie wil
hand in hand)
We delen brood en wijn
Na het delen wensen we elkaar vrede
We zingen samen ons slotlied:
een canon ingezet door de cantorij (dus let op de
aanwijzingen van Aleida):
How great is the pleasure (Henry Purcell)

Afscheid en zegen
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Na afloop bent u van harte welkom bij koffie en
thee achterin de kerk (of bij goed weer op het
binnenplein)

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:
9 juli:
16 juli:
23 juli:
30 juli:
6 augustus:

ds. Japke van Malde
Pastor Frits Muller, Nijmegen
ds. Johan de Wit
ds. Christiane Berkvens- Stevelinck
ds. Ineke de Feijter
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