Koorkerkgemeenchap Middelburg
Orde van Dienst 8 juli 2018 - 10 uur
Thema: “In welk verhaal woon jij?”

Voorganger:
Organist:
Gastheer:
Koster:
Lector:
Kinderoppas:

ds. Tina Geels,
predikant Vrijzinnig Delft
Mathieu Meijs
Jan Brussee
Gert Kooiman
Trees Verwilligen
Riks Lobbezoo - Klaassen

ORGELSPEL / WELKOM
WE ZINGEN STAANDE lied 280: 1, 2, 4 en 7 (TT 1)

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?
7. Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
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we gaan zitten

WOORD VAN VERTROUWEN / VOTUM
INLEIDING / STILTE / GEBED
WE ZINGEN lied 324: 1, 2 en 3 (TT 75)

2. Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’ , dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn”, zonsopgang, nieuw verbond –
3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

LEZING: Lucas 24: 13 - 27
WE ZINGEN lied 326: 1, 2 en 3 (TT 6)
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2. Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.
3. Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!
LEZING: Lucas 24: 28 - 35
WE ZINGEN lied 326: 4 en t (TT 6)
4. Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keert als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht!!
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5. Van ver, van oudsher aangezegd,
een Naam, opnieuw op ons gelegd,
een Woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.
OVERDENKING
MOMENT VAN STILTE
ORGELSPEL
WE ZINGEN
GEBEDEN: voorbeden, telkens afgesloten met:
NB. Nederlandse tekst!!

Stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
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MEDEDELINGEN
COLLECTEN, tijdens voorspel van het slotlied
Rode zak:
Diaconie
Blauwe zak: Koorkerkgemeenschap
WE ZINGEN STAANDE ONS SLOTLIED: 700: 1 en 2
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2. Soms een wolk, die gul wil geven
Schaduw op geblakerd land.
Soms een zon, die hoog verheven,
Zindert op het mulle zand.
Bron van lachend, levend water,
Bedding, beek, rivier, fontein.
Stroom van heil, maar even later …
Opgedroogd en weer woestijn.
AFSCHEID EN ZEGEN
WE ZINGEN lied 700: 3
3. Als een woord dat de weg wil wijzen,
Richting geeft en ruimte biedt.
Als een brood, een vaste spijze,
Soms, soms even, soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen win d te waaien,
Alles tevergeefs geweest.
Totdat weer in lichterlaaie,
Vonkt en vlamt, het Vuur, de Geest!
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
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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 vieringen/activiteiten:
15 juli:
22 juli:
29 juli:
5 augustus:
12 augustus:
17 augustus:
24 augustus:

ds. Menso Rappoldt
ds. Ineke de Feijter, viering met brood en wijn
ds. Joep de Valk
ds. Eric Cossee
ds. Foekje Dijk
ds. Jan Klijnsma
ds. Kim Magnee
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