KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst 1 oktober 2017, 10.00 uur

Thema: “On-berekenbaar”

Voorganger:
Organist:
Gastheer:
Koster:
Leesdienst:

Pastor Wim van Goch
Mathieu Meijs
Luuk Boogert
Wim van Liere
Luuk Boogert

Orgelspel
Welkom
We zingen staande lied 513: 1 en 2 (LvdK 1)

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
Woord van vertrouwen
Voorganger: Laten we gastvrijheid geven aan de Eeuwige,
Die er altijd is,
Dragende kracht van ons bestaan.
Allen:

Die ons geestkracht geeft, alle dagen van ons leven,
Te werken in de wijngaard van het leven.

Voorganger: De genade van God zal betrouwbaar zijn,
In Christus’ liefde, aan het begin en eind van elke
dag.

Allen:

Amen
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Lied: we vervolgen 513 couplet 3 en 4
3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
gemeente gaat zitten

Inleiding / Stilte / Gebed
We zingen lied 992: 1 en 2

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienenen hoeden
als mensen naar Gods beeld?
Lezing
Jezus en de vijfduizend
Een vertaling met het oog op de eerste wereld – Peter Rollins
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Regelmatig werd het Jezus te veel. Dan stapte hij in het bootje
van een van zijn leerlingen en trok hij zich terug naar een eenzame
plaats. Maar wat hij ook deed, de mensen bleven hem achtervolgen.
Op een avond waren zijn vele toehoorders hongerig. Daarom
stuurde Jezus zijn leerlingen eropuit om eten te halen. Maar dat viel
niet mee, want het enige dat ze vonden waren vijf broden en twee
vissen. Om die reden vroeg hij hen er om nog eens op uit te gaan,
en alles te verzamelen wat de mensen hadden meegebracht. Nadat
ze dit hadden gedaan, lag er voor Jezus voeten een grote berg
brood en vis. Toen hij dat zag vroeg hij de mensen om in het gras te
gaan zitten.
Terwijl hij bij al dat voedsel stond, keek hij op naar de hemel en
dankte God. Hij brak het brood en gaf het eten aan zijn twaalf
leerlingen. Hoewel er veel hongerige mensen bij waren, aten Jezus
en zijn vrienden zoveel ze konden. En het verbazingwekkende, ja
het werkelijk wonderbaarlijke was dat, toen ze de uitbundige
maaltijd hadden beëindigd, er niet eens genoeg kruimels over waren
om één persoon te eten te geven.

Lied: 992, 3 en 4
3. Wat vragen mensen meer van ons dan
dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?
4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

1

Lezing: Mattheus 20: 1 – 15 (BiGT)
Het voorbeeld van de arbeiders

Jezus zei: ‘Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld.
Er is een man die een wijngaard heeft. Vroeg in de ochtend gaat hij
op weg. Hij zoekt arbeiders om in zijn wijngaard te werken. 2Hij
spreekt een bedrag met hen af: het normale loon voor een dag
werken. En hij stuurt ze naar zijn wijngaard.
3
Later die ochtend gaat de eigenaar van de wijngaard weer op weg.
Hij ziet mannen op straat die nog geen werk hebben. 4Hij zegt tegen
hen: ‘Ga maar in mijn wijngaard werken. Ik zal jullie een eerlijk loon
geven.’ 5De mannen gaan aan het werk.
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Om twaalf uur en om drie uur ’s middags gaat de man opnieuw op
weg. Weer stuurt hij de mannen die hij tegenkomt, naar zijn
wijngaard.
6
Als de dag bijna om is, gaat de man nog één keer op weg. Weer
ziet hij mannen op straat staan. Hij vraagt: ‘Waarom staan jullie
hier de hele dag zonder werk?’ 7De mannen antwoorden: ‘Niemand
heeft ons vandaag werk gegeven.’ Dan zegt de man: ‘Ga maar in
mijn wijngaard werken.’

De arbeiders krijgen hun geld
8

Als het avond is, zegt de eigenaar van de wijngaard tegen de man
die zijn zaken regelt: ‘Roep alle arbeiders en geef ze hun loon.
Betaal eerst de mannen die het laatst gekomen zijn. En als laatste
de mannen die het eerst kwamen.’
9
De mannen die maar kort gewerkt hebben, zijn dus het eerst aan
de beurt. Zij krijgen het normale loon voor een dag werken. 10De
mannen die de hele dag gewerkt hebben, zijn het laatst aan de
beurt. Zij denken: Wij zullen dan wel meer krijgen. Maar ook zij
krijgen het normale loon voor een dag werken. 11-12Met het geld in
hun hand komen ze bij de eigenaar van de wijngaard. Ze zeggen:
‘Het is niet eerlijk! Die anderen hebben maar één uur gewerkt. Wij
hebben de hele dag hard gewerkt in de hete zon. En nu krijgen zij
evenveel als wij!’
13
De eigenaar zegt tegen één van die mannen: ‘Beste vriend, ik heb
jullie niet oneerlijk behandeld. We hadden toch het normale loon
afgesproken? 14Ga rustig naar huis met je geld. Ik wilde de mannen
die het laatst kwamen, net zo veel geven als jullie. 15Het is
mijn geld. Ik mag ermee doen wat ik wil. Waarom zijn jullie jaloers
als ik anderen goed behandel?’

We zingen lied 991: 1, 2 en 4 (LvdK 482)

5

2. God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

4.Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

Overdenking
Orgelspel
We zingen lied 969 (TT 209)

2. Tot ieder hart dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.
3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie g’ook zijt,
als kindren om uw Vader heen
en Christus toegewijd.
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
hem prijzen west en oost.
aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.
Voorbeden / Stil gebed /gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen
Collecten (tijdens voorspel slotlied)
Rode zak:
Diaconie: Actie sociale minima
Blauwe zak:
Koorkerkgemeenschap
We zingen staande slotlied: 1001 (TT207)

2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
Dat lachen zullen zij die wenen
Dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
Dat dorst en honger zijn verdwenen –
De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn
Die geen vader was zal vader zijn
Mensen zullen and’re mensen zijn
De bierkaai wordt een stad van vrede.
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3. Wie denken durft dat deze droom het houdt
Een vlam die kwijnt maar niet zal doven
Wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt
Al komt de onderste steen boven:
Die zal kreunen onder zorgen
Die zal vechten in ’t verborgen
Die zal waken tot de morgen dauwt –
Hij zal zijn ogen niet geloven.

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:
8 oktober:
15 oktober:
22 oktober:
29 oktober:
5 november:
12 november:
19 november:

ds. Ineke de Feijter
ds. Marianne Zandbergen
ds. Chris Vonck
ds. Monique van Zoest,
dienst van Woord en Tafel
ds. Ineke de Feijter,
Gedachtenisdienst overledenen
mmv de Cantorij olv Aleida Post
Reverend Dirk van Leeuwen
ds. Tina Geels
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