KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Diens 13 augustus 2017, 10.00 uur

Voorganger:
Organist:
Gastvrouw:
Koster:
Leesdienst:

ds. Martijn Junte
Mathieu Meijs
Nienke Boogert
Jan Janse
Addy Haverman

Orgelspel
Welkom
We zingen staande lied 216: 1 en 2

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.

Woord van vertrouwen / Votum
Lied 216: 3
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

Stilte / Gebed
2

We zingen lied 701 (TT 183)

2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.
3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.
4. Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Inleiding: “Ik zal gaan”
3

We zingen lied 500

2. Uit uw verborgenheid
hebt Gij ons aangesproken
de weerstand van de nacht
met heilig vuur gebroken.
Gij brandt uw eigen naam
Bvoorgoed in onze dagen
En schrijft in ons bestaan
Uw woord vqn welbehagen.

3. Uit uw verborgenheid
nu aan de dag getreden,
hebt Gij uw heil gezocht
bij mensen hier en heden.
Zoals Gij kwam om ons
met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn
waarmee wij U begroeten.
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4. Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen,
voed ons dan met de hoop
dat Gij voorgoed zult komen.

5. Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen!

Lezing: Mattheus 10: 5 - 15
We zingen lied 982
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2. Elke stilte kent zijn zingen
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden brengt de toekomst,
Wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God allen herschept en ziet.
3. In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Overdenking
Orgelspel
Gebeden, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen
Collecten (tijdens voorspel slotlied)
Rode zak:
Blauwe zak:

Diaconie:
UAF (Universitair Asiel Fonds)
Koorkerkgemeenschap

We zingen staande ons slotlied: 418 (TT211)

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen:
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen, dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
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4. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

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 e-mail:
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:
20 augustus:
27 augustus:
3 september:
10 september:
17 september:
24 september:

ds. Jan Klijnsma
ds. Fride Bonda
ds. Ineke de Feijter
ds. Joep de Valk
de taakgroep Spagaat verzorgt
deze dienst
ds. Tina Geels
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