KOORKERKGEMEENSCHAP
MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 17 december 2017, 10.00 uur

Voorganger:
ds. Lennart Heuvelman, Naarden
(voorzitter Vereniging van Vrijzinnige Protestanten)
Organist:
Mathieu Meijs
Gastheer:
Nienke Boogert
Koster:
Wim van Liere
Leesdienst:
Anja van Sparrentak

Orgelspel
Woord van welkom
We zingen staande ons aanvangslied:
uit “Zangen van Zoeken en Zien 102: 1, 2 en 3

2. Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.
3. Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.
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Woord van vertrouwen / Votum
We zingen lied 452

2. Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

3. O hemellichaam, Jezus
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht,
de dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!
we gaan zitten
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Inleiding / Stilte / Gebed
We zingen lied 442 (LvdK 118)

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
1ste lezing: Jesaja 11: 1 – 10
We zingen lied 1013
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2. Als alle mensen zich vermaken
3. Als alle mensen huizen bouwen,
met dansen op een open plein,
met bloementuinen en jasmijn
als alle mensen oorlog staken,
en als ze vol zijn van vertrouwen,
zal er dan al vrede zijn?
zal er dan al vrede zijn?
4. Als alle mensen God begroeten
en samen delen brood en wijn,
als alle mensen Jezus roepen,
zal er dan vrede zijn?

2de lezing: Mattheüs 3: 1 – 12
We zingen lied 456b: 1, 2, 4, 6 en 8
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2. Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.

4. Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven 't woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn'.

6. Deelt met elkander
het brood van alle dag,
opdat in u de ander
Gods heil aanschouwen mag
Deelt met elkander
het brood van deze dag’

8. Volk uitverkoren
om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren,
Messias is zijn naam.
Kind ons geboren,
Jouw licht zal met ons gaan.

Overdenking
Orgelspel
We zingen lied 475

2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

3. Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onzevader
Mededelingen
Collecten
(tijdens voorspel van het slotlied)
Rode zak:
Diaconie: Kerk in Actie,
“Versterk de kerk in het Midden-Oosten”
Blauwe zak:
Koorkerkgemeenschap
We zingen opns slotlied: 444 (LvdK 124)

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.
4. De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!
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5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

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 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:
24 december:
25 december:

19.30 uur Kerstspel:
“De Bron der Wijzen” van Selma Lagerlöf
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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