KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst 23 juli 2017, 10.00 uur

Voorganger:
Organist:
Gastheer:
Koster:

ds. Johan de Wit, Zeist
Mathieu Meijs
Luuk Boogert
Gert Kooiman

Orgelspel
Welkom
We zingen staande lied Tussentijds B3

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.
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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

Votum
We zingen lied Tussentijds B9

2. Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand komt hier straks weer vrijuit!
Niemand te veel, niemand te weinig.
Niemand te groot, geen één te klein.
Dit wordt gespeeld in woord en gebaar
Tot ooit en overal, wij leven van elkaar.
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3. Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt
Jij die de hele wereld draagt!
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt.
Tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn.

Woord ten geleide (over religie)
We zingen lied Tussentijds B8
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2. Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
3. Tafel van Eén, brood om te weten
Dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
Oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
Doen wat ondenkbaar is,
Dood en verrijzenis.

Lezing (Deuteronomium 34: 1 – 12)
Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom
de Nebo, een van de toppen van de Pisga,
tegenover Jericho. Daar liet de HEER hem het hele
land zien: het hele gebied van Gilead tot aan
Dan, 2Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel
Juda tot aan de zee in het westen, 3de Negev, de
Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho, tot
aan Soar. 4De HEER zei tegen hem: ‘Dit is het land
waarvan ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede
heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou
geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken
zul je niet.’
5Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar
in Moab, zoals de HEER gezegd had. 6En
de HEER begroef hem in een vallei in Moab, tegenover
Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand
waar zijn graf is. 7Honderdtwintig jaar oud
was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn
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krachten niet afgenomen en zijn ogen niet
verzwakt. 8De Israëlieten, die in de vlakte
van Moab bijeen waren, treurden om Mozes’ dood tot
de dertig dagen van rouw voorbij waren. 9Ze
luisterden naar Jozua, de zoon van Nun, omdat hij
vervuld was van de geest van wijsheid
sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Daarmee
deden de Israëlieten wat de HEER tegen Mozes had
gezegd.
10Nooit meer heeft Israël een profeet gekend
als Mozes, met wie de HEER zo vertrouwelijk
omging. 11Door zijn toedoen heeft de HEER in Egypte
tekenen en wonderen laten zien aan de farao en zijn
onderdanen, aan heel zijn land. 12Van alles wat Mozes’
krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee
hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige
geweest.
Overdenking
Orgelspel
En alternatie Onze Vader
Mededelingen
Collecten (tijdens voorspel slotlied)
Rode zak:
Blauwe zak:

Diaconie
Koorkerkgemeenschap

We zingen staande ons slotlied Tussentijds F2
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2. Beeld dat wij nu in ons dragen,
stralend licht dat onze dagen
richting geeft door wat wij zagen,
lijf en geest
voelen in de diepste lagen,
heelheid die geneest.
3. Volheid hebben wij ervaren
waar w’in vrede samen waren,
onze onrust kon bedaren
aangeraakt
door de hemel die de aarde
vasthoudt en bewaakt.
4. Vleug van eeuwigheid, ontloken
in een schepping zo gebroken,
hoop als vonken aangestoken
om ons heen.
Tijd van gaan is aangebroken,
wij gaan niet alleen.
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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:
30 juli:
6 augustus:
13 augustus
20 augustus:
27 augustus:

ds.
ds.
ds.
ds.
ds.

Christiane Berkvens-Stevelinck
Ineke de Feijter
Martijn Junte
Jan Klijnsma
Fride Bonda
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