KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst 8 april 2018

Voorganger:
Organist:
Gastheer:
Koster:

ds. Florus Kruyne
Mathieu Meijs
Bob Viveen
Evert Roering

Orgelspel / Welkom
We zingen staande lied 216

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Woord van vertrouwen / Votum
We zingen lied 680: 4 zie melodie lied 472 op pag. 3
Hoor, heil_ge Geest, wij roepen !
Kom, wees aanwezig in het woord;
Wek onze geest, opdat hij hoort,
Wek ons tot leven hier en nu.
2

gemeente gaat zitten

Inleiding / Stilte / Gebed
We zingen lied ZZZ210

Schriftlezing: uit Jozua 2
We zingen lied 472: 2, 5 en 6 (LvdK)
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2. Gelijk de bloem naar zonnegloed,
zo neigt mijn ziel naar 't hoogste goed;
ze is voor altijd aan U geboeid,
o liefde, die het al doorgloeit!
5. De draad, die in de donkerheid
mij door des doolhofs gangen leidt,
brengt mij tot U, Gij trekt, Gij spant:
want 't einde is in uwe hand.
6. In 's levens droom en schemerschijn
laat mij in U geborgen zijn,
wees in de schaduw van de tijd
mijn licht, o liefdes werklijkheid!
Overdenking
Orgelspel
We zingen lied 315 1 en 2 (LvdK 330)
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2. En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht.
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
Gebeden voorbeden -stil gebed – en
Het Onze Vader-Moeder (tekst Maori-christenen)
Eeuwige Geest, Maker van de aarde,
Drager van pijn, Gever van het leven,
Bron van al wat is en zal zijn,
Vader en Moeder van ons allen,
Liefhebbende God, die in de hemel is:
Moge de heiliging van uw naam
weerklinken door het heelal!

Moge de weg van uw gerechtigheid bewandeld worden
door de volken van deze aarde!
Uw hemelse wil worde gedaan
door alle geschapen wezens!
Uw rijk van vrede en vrijheid voede onze hoop
en kome op aarde.
Voed ons met het brood dat we deze dag nodig hebben.
Vergeef ons de pijn die wij elkaar aandoen.
Sterk ons in tijden van verzoeking en beproeving.
Hoed ons voor de zorgen die wij niet kunnen dragen.
Bevrijd ons van de greep van alle kwaad.
Want U regeert in de heerlijkheid van de macht der liefde,
nu en in eeuwigheid. Amen.
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Mededelingen
Collecten (tijdens voorspel slotlied)
Rode zak:
Diaconie
Blauwe zak:
Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied: 978 (LvdK 479)

2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
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3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Afscheid en Zegen
Orgelspel

Op de tafel bij de uitgang vindt u de actuele Vierpas
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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:
15 april:
22 april:
29 april:
6 mei:

ds. Aries van Meeteren
ds. Wim Jansen
ds. Marianne Zandbergen,
mmv de cantorij olv Aleida Post
ds. Ineke de Feijter
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