KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Vredesdienst 3 september 2017, 10.00 uur

Thema: “de kracht van verbeelding”

Voorganger:
Aan de piano:
Gastvrouw:
Koster:
Leesdienst:

ds. Ineke de Feijter
Aart Bos
Jorieke Meijer
Joke Homan
Anja van Sparrentak

Pianospel
Welkom
We zingen staande ons aanvangslied: (melodie 276)
1. Vrede voor jou hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn;
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed voor jou, voor iedereen !
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 !

Woorden van aanvang, stilte en groet
2. Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrij uit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen één te klein.
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven van elkaar !
gemeente gaat zitten

Opstapje: verhaaltje uit het boek ‘Ik leer je liedjes van
verlangen en aan je apenstaartje hangen’ van Bette
Westera, met illustraties van Sylvia Weve

We zingen: In de veelheid van geluiden Lied 283:
1, 2, 3, en 4 (TT 5)
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2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Lezing: Psalm 152. Beeldenstrijd
1
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De Heer zegt: handel rechtvaardig en doe het goede
De redding die Hij brengt is nabij
Weldra openbaart Hij Zijn gerechtigheid
Wanneer de vreemde verstotene voor u verschijnt
En de ontmoeting met hem is ongewis
En hij in taal en religie uw gelijke niet is
En hij in kleur en kledij afwijkt
Wat is dan uw geloof?
Zeg: vrede!
Beeldenstrijd – beeld en strijd
Dwars door de eeuwige tijd
Wanneer de profeten volk na volk waarschuwen
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En zij verhalen vertellen over offers met pijn
En zij in geduld en wijsheid uw gelijke niet zijn
En wanneer hun droom wordt afgewezen
Wat is dan uw geloof? Zeg: vrede!
Beeldenstrijd – beeld en strijd
Dwars door de eeuwige tijd
Wanneer het visioen verschijnt van een machtig
Koninkrijk
En de veilige aankomst na de woestijntocht onzeker is
En de onrechtvaardige wereld een grote beproeving is
En de belofte van eenheid van mensen in de ontmoeting
ligt
Is dan uw geloof wankel of sterk?
Doe: vrede!
De Heer zegt: Ik breng bijeen wie uit Israël verdreven
zijn
de redding die Ik breng is nabij
weldra breng Ik er nog meer bijeen dan al bijeengebracht
zijn
(Enis Odaci, stichting Humanislam)

We zingen: Geef vrede Heer geef vrede (1010: 1, 2, 4)
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2.Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
4.Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Lezingen:

Uit Psalm 85:
Trouw en waarheid omhelzen elkaar,
Recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
Uit de aarde bloeit de waarheid op,
Het recht ziet uit de hemel toe.
Uit Micha 4:3
Dan zullen zij hun zwaarden kapot slaan voor
ploegscharen,
Hun speren voor snoeimessen;
Dan zullen zij geen zwaard meer opheffen, natie tegen
natie,
zij zullen het oorlogen niet langer leren.

We zingen: Zal er ooit een dag van vrede, lied 462: 1,
2, 3 en 4 (TT 193)
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2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn.
3. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.
4. Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

Overdenking
Aart speelt de compositie Arabeske van Schumann
Gebeden, stilte, Onze Vader
Mededelingen
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Collecten (tijdens voorspel slotlied)
Rode zak: Diaconie:
“Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechten
Organisaties (SIVMO), specifiek bestemd voor het project
Combatants for Peace. (voormalige Israëlische soldaten en
Palestijnse strijders die zich inzetten voor geweldloze
beëindiging van het conflict).”

Blauwe zak:

Koorkerkgemeenschap

We zingen staande ons slotlied TT 216: 1, 2 en 3

2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken.
Maar niemand vlucht,
nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
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3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij
groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg van mijn voeten.

Afscheid en zegen
Aart speelt: eigen verbeelde variaties op het thema
"Alle Menschen werden Brüder” uit de negende
symfonie van Beethoven.

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:
10 september:
17 september:
24 september:
1 oktober:
8 oktober:
15 oktober:

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