KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Diens 27 augustus 2017, 10.00 uur

Thema: “Oceaan van mededogen”
Voorganger:
Organist:
Gastvrouw:
Koster:
Leesdienst:

ds. Fride Bonda
Adri Karman
Simone Ludikhuijze
Gert Kooiman
Jacomien Kleinepier

Van buiten naar binnen
Orgelspel
Welkom
We zingen staande lied 275: 1, 2 en 3 (TT2)

2. Gij zijt niet ver van wie u aanbidden
Niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
Dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
En niemand heeft u ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
Dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Toewijding
We zingen lied 275: 4 en 5
4. Gij zijt in alles diep verscholen
In al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
Met hart en ziel aan ons getrouwd.
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5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
Tot wij in U volkomen zijn.
gemeente gaat zitten

Inkeer / Stilte / Gebed
We zingen lied 568a (3x)

Oude woorden nieuw verstaan
1e lezing
psalm 103 (Gert Bremer)
Ziel in mij, zegen de Ene.
Bij alles wat mij heilig is
wil ik die Naam bezingen.
Ziel in mij, zegen de Ene
en vergeet nooit
wat jou in die Naam is overkomen:
Van schuld verlost, van ziekte genezen,
uit de goot gehaald en met gratie en goedheid omgeven.
Geluk wordt gul jou gegeven,
je komt weer tot leven.
Los kom je van alles, vrij als een adelaar!
Doende gerechtigheid,
dat is de Ene en recht voor verdrukten.
Zo leerde Mozes de wijsheid
en ervoeren de kinderen van Israël de daden van de Ene.
Die is: Erbarmend, Genadig, Lankmoedig,
Rijk aan liefde, Rijk aan trouw.
Die volhardt niet in verwijten, verstokt niet in wrok.
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Die handelt niet naar jouw gebreken,
Die zet je niet betaald wat je fout deed,
Die wacht op je met open armen zoals de hemel de aarde
omarmt.
Zo veel goedheid is er wanneer je ontzag koestert.
Zo ver als van de zon uiteen liggen haar opgaan en haar
ondergaan,
zo ver werpt de Ene van zich af al jouw falen.
Begaan met jou zoals wie zorgen voor hun kinderen,
Zo is voor jou de Ene als je ontzag koestert.
Daar ben je gekend en geweten
daar wordt geweten dat je maar stof bent.
Jij mensje, als gras zijn je dagen,
als een bloem ben je in het veld.
Dan komt de wind, die neemt je mee
en niemand die het heeft gezien.
Maar de vriendschap van de Ene houdt stand
wanneer je ontzag koestert.
Je kinderen en kleinkinderen ondervinden rechtvaardigheid
Wanneer jij het verbond bewaart en ernaar wilt leven.
De Ene troont op heilige hoogten
Is vol gratie en begaan met alles
Zegent de Ene, alle jullie engelen,
helden die handelen in die Naam en daaraan gehoorzaam
zijn.
Zegent de ene, hemelse krachten en allen die de Ene dienen
Zegent de Ene, alles wat geschapen is, zegen ie Naam waar
je ook bent.
Ziel in mij, zegen de Ene

2e lezing lied van Maria
Met hart en ziel maak ik Hem groot
En vrolijk zing ik om god, mijn bevrijder
Voor mij had Hij oog, zijn dienares
Hij heeft mij gezien in mijn vernedering.
Nu word ik voor altijd gelukkig geprezen
door alle geslachten om wat Hij mij deed:
Grootse dingen en machtige daden
waarvan ik wil zingen. Heilig zijn Naam!
Want Hij blijft zijn barmhartigheid trouw,
geslacht na geslacht, waar Hij wordt gekend.
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Met krachtige had brak Hij de trotsen,
smeet Hij hun hoogmoed aan stukken.
Hij haalde machtige neer van hun tronen,
maar armen en kleinen hief Hij omhoog.
Wie hongerden zijn ruimhartig verzadigd,
wie alles bezaten staan met lege handen.
Israël koesterde Hij als zijn kind,
Hij bleef indachtig aanzijn ontferming.
Zo heeft hij gesproken tot wie voor ons leefden,
al sinds Abraham – zo spreekt Hij voorgoed.

We zingen:

2 Ze zijn aan ons gegeven
De liefde, het geduld,
De blijdschap en de vrede
En zo wordt God onthuld.
3 Ze zijn aan ons gegeven
De ingetogenheid,
De vriend’lijkheid en zachtheid:
Zo wordt een mens verblijd.
4 Ze zijn aan ons gegeven
De krachten van de Geest
Om daag’lijks mee te leven,
De liefde allermeest.

5

Overweging
Stilte
Muziek
Aandacht en delen
Gebeden
Mededelingen
Collecten (tijdens voorspel slotlied)
Rode zak:
Diaconie
Blauwe zak:
Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied: 418: 1,2 en 3

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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Van binnen naar buiten
Zegen
Beantwoorden met lied 416: 1

Orgelspel

Op de tafel bij de uitgang vindt u de actuele Vierpas
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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:
3 september:
10 september:
17 september:
24 september:
1 oktober:
8 oktober:

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