KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Diens 20 augustus 2017, 10.00 uur

Thema: “De bijzondere weg”
Voorganger:
Organist:
Gastvrouw:
Koster:
Leesdienst:

ds. Jan Klijnsma
Mathieu Meijs
Bob Viveen
Wim Wattel
Wim Jumelet

Orgelspel
Welkom
We zingen staande lied 216

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

Inleiding / Stilte / Gebed
We zingen lied 913 (LvdK 293)
2

2.Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
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4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Lezing: Jesus Sirach 2 : 1 – 11a
21Mijn kind, als je de Heer wilt dienen,
bereid je dan voor op beproevingen.
2
Houd het rechte spoor, wees standvastig
en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed.
3
Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los,
dan word je aan je levenseinde beloond.
4
Aanvaard alles wat je overkomt
en wees ook geduldig wanneer je wordt vernederd.
5
Want goud wordt in het vuur getoetst,
in de oven van vernedering test God de mens die hij
aanvaardt.
Wanneer je ziek bent of armoede lijdt, vertrouw dan op hem.
6
Geloof in hem, dan zal hij je helpen,
bewandel rechte wegen en vestig op hem je hoop.
7
Jij die ontzag voor de Heer hebt,
zie uit naar zijn ontferming en wijk niet af,
dan val je niet.
8
Jij die ontzag hebt voor de Heer,
vertrouw op hem,
dan valt je loon je niet uit handen.
9
Jij die ontzag hebt voor de Heer,
hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde,
want eeuwige vreugde is het loon dat hij je schenkt.
10
Kijk naar de generaties van vroeger:
Was er ook maar iemand die op de Heer vertrouwde en werd
teleurgesteld?
Was er ook maar iemand die volhardde in ontzag voor hem en
niet werd gehoord?
Was er ook maar iemand die hem aanriep en onopgemerkt
bleef?
11
De Heer heeft immers medelijden en ontfermt zich,
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We zingen lied 846: 1, 2 en 3 (LvdK 22)

2. 'Ik wil aan de mensen onthullen
wat waar is, edel en goed.
En allen die luisteren, zullen
mij volgen, 't licht tegemoet.
Het recht zal op aarde geschieden
en vrees en geweld zullen vlieden
waar ik het leven behoed.
3. Met mij ging de Vader te rade
nog eer Hij iets deed ontstaan.
Ik schreed langs de hemelse paden
de zon, de sterren vooraan.
Eer God nog hun weg had beschreven,
heeft Hij tot prinses mij verheven.
De eeuwen kennen mijn naam.
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Overdenking
Orgelspel
We zingen lied 849

2. Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.
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.
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Gebeden, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen
Collecten (tijdens voorspel slotlied)
Rode zak:
Blauwe zak:

Diaconie
Koorkerkgemeenschap

We zingen staande ons slotlied: 792

2. O God, die al uw liefde hecht
aan wie van liefde leeft,
omvat de trouw hier toegezegd.
Dat Gij uw zegen op ons legt,
uw vrede aan ons geeft!

3. Verlaat niet wat uw hand begon,
o God, ontbreek ons niet!
Verlicht hun dagen als de zon,
Gij, van de liefde zelf de bron,
de adem van ons lied!

4. Laat zonneklaar te lezen zijn
uw beeld, in ons geprent!
Gij komt en schenkt de beste wijn
waar wij elkaar tot zegen zijn,
tot liefde voorbestemd.

Uitzending en zegen / We zingen lied 425
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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:
27 augustus:
3 september:
10 september:
17 september:
24 september:
1 oktober:

ds. Fride Bonda
ds. Ineke de Feijter
ds. Joep de Valk
taakgroep Spagaat
ds. Tina Geels
pastor Wim van Goch
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