KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst 18 maart 2018
5de zondag veertigdagentijd

Thema: ”Delen is vermenigvuldigen”
“O, Meester, dat ik niet zo begerig ben
om vertroost te worden, maar om troost te brengen,
om begrepen te worden, maar om zelf te verstaan,
om bemind te worden, maar om zelf lief te hebben”.
uit het “gebed van Franciscus”

Voorganger:
Organist:
Gastvrouw:
Koster:
Leesdienst:

ds. Joep de Valk
Jaap Tas
Nienke Boogert
Henk Kappers
Wim Jumelet

Orgelspel / Welkom
We zingen staande het lied “Kom in ons midden, Geest van God”
tekst: J. van Opbergen, melodie Psalm 68
1. Kom in ons midden, Geest van God.
Verbrand de haat, verbreek het slot
op ieders eenzaam 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.
2. 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
Woord van vertrouwen / Votum
We zingen het laatste couplet van het openingslied
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.
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gemeente gaat zitten

Inleiding / Stilte / Gebed
We zingen “Als wij wisten wat wij deden”
tekst Lenie van Reijendam
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Verhaal uit de bijbel Markus 8: 1 – 9
“Delen is vermenigvuldigen”
Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was,
en ze niets meer te eten hadden,
riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen:
Ik heb medelijden met al die mensen,
want ze zijn nu al drie dagen bij me
en hebben niets meer te eten.
Als ik hen met een lege maag naar huis stuur,
zullen ze onderweg bezwijken;
sommigen zijn immers van ver gekomen.’
Zijn leerlingen antwoordden:
‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze
verlatenheid,
van genoeg brood kunnen voorzien?’
Hij vroeg hun:
‘Hoeveel broden hebben jullie?’
‘Zeven,’ antwoordden ze.
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Hij zei tegen de mensen
dat ze op de grond moesten gaan zitten;
hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit,
brak de broden en gaf ze aan de leerlingen
om ze aan de mensen uit te delen,
en dat deden ze.
Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich;
hij sprak er het zegengebed over uit
en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen.
De mensen aten tot ze verzadigd waren;
de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot:
zeven manden vol.

Er waren ongeveer vierduizend mensen.
Toen stuurde hij hen weg.
We zingen lied “God mag weten wie de mens is”,
Tekst: Hein Stufkens, melodie: Focke de Vries
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God mag weten wat de zin is die wij samen niet verstaan,
van ons godgeklaagde lijden en de pijn door ons gedaan.
Refrein
God mag weten hoeveel jaren en hoever ik nog moet gaan
voor in mij het licht zal breken alle spiegels, alle waan.
Refrein
Overdenking
Stilte, overgaand in Orgelspel
Voorbeden, afgesloten met 2x lied 25b
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Meditatieve stilte en gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen
Collecten (tijdens voorspel slotlied)
Rode zak:
Diaconie: Voedselbank Walcheren
Blauwe zak: Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied: Iona 40

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
Afscheid en Zegen
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Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.
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:
25 maart:
29 maart:
1 april/Pasen:
8 april:
15 april:
22 april:
29 april:

Spagaat / Musica Cordis / informatie in
het rek achter in de kerk
Witte donderdag: ds. Ineke de Feijter,
Dienst van Woord en Tafel
ds. Ineke de Feijter
ds. Florus Kruyne
ds. Aries van Meeteren
ds. Wim Jansen
ds. Marianne Zandbergen
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