KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 10 december 2017, 10.00 uur

Thema:

Ver
Voorganger:
Organist:
Gastheer:
Koster:
Leesdienst:

ing
ds. Joep de Valk
Mathieu Meijs
Luuk Boogert
Henk Kappers
Wim Jumelet

Orgelspel
Woord van welkom
We zingen staande ons aanvangslied: 848: 1, 2 en 3

2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
3.De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstanddoet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

Woord van vertrouwen / Votum
4. Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
we gaan zitten

Inleiding: het Josef epos in het kort
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Stilte / Gebed
We zingen het lied “Een wals in het licht”

refrein:
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Verhaal uit de bijbel: Lucas 17”3b-4
Berouw en vergeven
“Indien een van je broeders of zusters zondigt,
spreek die dan ernstig toe;
en als ze berouw hebben, vergeef hun.
En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen
en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen:
“Ik heb berouw,” dan moet je hun vergeven.”
Kort orgelspel
Verhaal uit de bijbel: Genesis 44: 27 – 45,5
De rede van Juda; Josef maakt zich bekend.
Maar mijn vader zei: “Zoals jullie weten heeft mijn vrouw mij twee
zonen gebaard. 28De ene ging bij mij weg en is vast en zeker
verscheurd; ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. 29Als jullie nu ook de
andere bij mij weghalen en er overkomt hem iets, dan zou ik, die al zo
oud ben, door jullie schuld van ellende in het dodenrijk komen.” 30Dus,
heer, als ik bij mijn vader terugkom zonder de jongen, aan wie hij zo
verknocht is, 31dan kan het niet anders of hij sterft wanneer hij ziet dat
de jongen er niet is; door het verdriet dat wij hem daarmee zouden
aandoen, zou onze oude vader in het dodenrijk komen. 32Ik heb mij bij
mijn vader borg gesteld voor de jongen; ik heb hem gezegd dat hij het
mij mijn leven lang mag aanrekenen als ik de jongen niet
terugbreng. 33Staat u daarom alstublieft toe, mijn heer, dat ik
als slaaf bij u blijf in plaats van de jongen, en dat hij met zijn broers
terugreist. 34Hoe zou ik immers zonder die jongen naar mijn vader
kunnen teruggaan? Ik zou het verdriet dat ik mijn vader daarmee aan
zou doen, niet kunnen aanzien.’
451Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die
daar bij hem waren. ‘Laat iedereen weggaan!’ riep hij.
27
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We zingen: Kom in ons midden, Geest van God
(tekst J. van Opbergen) melodie lied 68

Kom in ons midden, Geest van God,
Verbrabd de haat, verbreek het slot
Op ieders een zaam zorgen.
Open de deuren van ons hart
Ontdooi de angst die ons verwart,
Gun ons weer zicht op morgen.
Geef mensen aan elkander weer,
Leid ons tot vrede, ommekeer,
Zodat wij ongewapend,
En vrij van weerwil, valse schijn,
Weten van mensen die nog zijn
Vergeten en gehavend.
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Niemand ontkomt aan uw gezicht,
geen mens verbergt zich voor uw licht,
want, God, gij leeft in mensen.
Gij roept om aandacht, recht en brood,
Gij zucht met ons in pijn en dood
en kunt alleen maar wensen
Dat wij u zien zoals gij zijt:
leven aan leven toegewijd, en niets mag dood verdwijnen.
Zult gij ons vinden mettertijd,
want gij besteedt een eeuwigheid
om levend te verschijnen.

Overdenking
Orgelspel
Voorbeden, afgesloten met:

Stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen
Collecten
Rode zak:
Blauwe zak:

(tijdens voorspel van het slotlied)

Diaconie: Kerk in Actie,
“Versterk de kerk in het Midden-Oosten”
Koorkerkgemeenschap
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We zingen staande ons slotlied: Ga dan op weg(mel. Lied 868)

Ga dan op weg
en ontmoet op je weg medemensen
Doe aan eenieder
al wat jij je zelf toe zou wensen
Dan onder ’t gaan
zul je de ander zien staan
en overschrijdt je je grenzen
Afscheid en zegen
Ga dan op weg
en schud af al je twijfels en zorgen
Ga en ontdek
wat vandaag nog voor jou is verborgen
Houd op het Licht
altijd je ogen gericht
Dat zal je kracht zijn voor morgen.
Orgelspel
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Op de tafel bij de uitgang vindt u de actuele Vierpas

Onze diensten zijn te beluisteren via: http://www.koorkerk.nl en daarna
naar kerkdiensten en terugluisteren
voor de liturgie gaat u naar: http://www.koorkerk.nl en daarna
kerkdiensten en teruglezen
Live beluisteren of terugluisteren ook mogelijk via www.kerkomroep.nl
en volg daarna instructies. Koorkerk vermelden is al voldoende bij ‘Vind
uw kerk’
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:
!7 december:
ds. Lennart Heuvelman, Naarden
24 december: 19.30 uur Kerstspel: “De Bron der Wijzen”
van Selma Lagerlöf
25 december: ds. Ineke de Feijter
2018:
7 januari:
14 januari:
21 januari:

Rev. Dirk van Leeuwen
ds. Tjaard Barnard
ds. Ineke de Feijter
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