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ORGELSPEL
WELKOM
AANVANGSLIED: Zomerpsalm (melodie Psalm 89)

Ik zie in zomerlicht de glimlach van de bron
waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht en zomer door wil geven.
U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door de wolken en de winden.
Door vis en klein insect en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide.
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STILTE
WOORDEN VAN AANVANG
GROET:
Voorganger: De vrede van Christus met u allen
Allen: Vrede voor heel de schepping
OPSTAPJE:

we gaan zitten

Lekker buitje (Herman van Veen, 1978,
Album ‘Op Handen’)

Lekker buitje, zeiden de mensen blij
Toen de zondvloed begon - tegen elkaar En iedereen verdronk
Behalve een paar doe-het-zelvers
In een drijvend asiel
Maar het geloof verzet geen bergen meer
Dat doet alleen nog het geld
En de mensen praten over het weer
En geloven het verder wel
De president houdt verkiezingen met slechts een partij
Hij haat onzekerheid
De meeste mensen kiezen veiligheid
Op de man af gevraagd zijn wij stuk voor stuk niet thuis
Alles is gelukkig ongelijk verdeeld
Geen gelul, zolang de een zijn brood
Nog steeds zo makkelijk met dik beleg verdient
Door het uitdraaien van andermans poot
Onze onverschilligheid bepaalt precies
De koffie- of de koperprijs
Voor of tegen, we hebben allemaal belang
Bij het struisvogelparadijs
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De president houdt verkiezingen met slechts een partij
Hij haat onzekerheid
De meeste mensen kiezen veiligheid
Op de man af gevraagd zijn wij stuk voor stuk niet thuis
God gaf ons hersens om te piekeren
Is het gas nou uitgedraaid
Wat deed ze met die kerel op zijn atelier
Zeg, wordt ieder woord van mij verdraaid
Verzorgd en betutteld en gesteund door de staat
Desnoods geestelijk begeleid
Verzekerd van de wieg tot in het graf
Krijgen we daar pas zekerheid.

LEZING: Leviticus 25: 1 - 12

Sabbatsjaar en jubeljaar
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De HEER zei tegen Mozes, op de Sinai: 2‘Zeg tegen de Israëlieten:
“Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het
land rust krijgen, een sabbatsrust gewijd aan de HEER. 3Zes jaar
achtereen mogen jullie je land inzaaien, je wijngaard snoeien en de
oogst binnenhalen. 4Maar het zevende jaar moeten jullie het land
laten rusten. Het is een sabbatsjaar dat aan de HEER gewijd is. Je mag
dan je land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien, 5het koren dat
vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten
van je ongesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte
rust voor het land. 6Wat er in dat jaar op het land groeit is voor jullie
allen. Je mag er zelf van eten, maar ook je slaven en slavinnen, je
loonarbeiders en de vreemdelingen die bij je te gast zijn; 7ook voor je
veestapel en voor de in het wild levende dieren kan het als voedsel
dienen.
8
Na verloop van zeven sabbatsjaren, na zeven maal zeven jaar,
wanneer er negenenveertig jaren verstreken zijn, 9moeten jullie op
de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid laten schallen.
Op Grote Verzoendag moet in heel het land
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de ramshoorn schallen. 10Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar
zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van
het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn
eigen familie kan terugkeren. 11Elk vijftigste jaar zal voor jullie
een jubeljaar zijn. Je mag dan niet zaaien, het koren dat vanzelf
opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je
ongesnoeide wijnstokken. 12Het is een jubeljaar, dat
als heilig beschouwd moet worden. Jullie zullen dat jaar leven van wat
er vanzelf opkomt.

WE ZINGEN : Gezegend die de wereld schept (melodie psalm 134)

Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleuren van elk seizoen.
Gezegend die een woonplaats maakt,
voor wat beweegt en ademhaalt,
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.
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Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.
Gezegend zijt Gij om Uw Woord,
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.
LEZING: uit Laudato Si’ (Geloofd zijt Gij, 2015)

(encycliek van paus Franciscus waarin hij 'alle mensen van goede wil'
oproept om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de
armen. En gericht te zijn op het behoud van de schepping, op het
verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het
welzijn van de generaties die na ons komen).

“Nog nooit eerder in de geschiedenis heeft ons
gemeenschappelijk lot ons zo duidelijk en nadrukkelijk
opgeroepen om een nieuw begin te zoeken [...]. Laat onze tijd
de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een
nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid om
duurzame ontwikkeling te realiseren, een intensivering van de
strijd voor rechtvaardigheid en vrede en de vreugdevolle viering
van het leven”.
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WE ZINGEN:

Het lied van de nieuwe aarde
Tekst: Hans Bouma, melodie pslm 149

Wij hopen op een nieuwe schepping,
naar Gods belofte is er redding,
de schepping reikhalst naar bevrijding,
wil haar met ons verblijden.
Maak ons nieuw, breng ons aan het licht,
kom nabij in wie vrede sticht,
Gij spreekt uw Zoon ons tegemoet:
de hoop die leven doet.
OVERDENKING
WE ZINGEN:

Het lied van het beloofde land
(tekst Hans Bouma, melodie Ps. 87)
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Bevrijd van dienstbaarheid aan vreemde goden
zijn wij op weg naar het beloofde land,
de grote toekomst heeft ons overmand,
God doet ons op een nieuwe schepping hopen.
Wij dromen van gerechtigheid en vrede,
leven voorgoed, geluk voor iedereen,
hemel en aarde weer verzoend bijeen,
volop bewoonbaar zal de wereld wezen
Verheugd zoeken wij tekenen van leven,
spelen wij in op wat God heeft beloofd,
wij vinden Jezus, Hij is onze hoop,
de eerste oogst van nieuwe mogelijkheden.
GEBEDEN: (Onze Vader bidden we na het tafelgebed, in de kring)
MEDEDELINGEN
COLLECTEN:
Rode zak:
Diaconie
Blauwe zak: Koorkerkgemeenschap, deze keer voor het
Project Kuron Peace Village
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Praktische aanwijzingen bij de Tafelviering
Na het tafelgebed vormen we van weerskanten een grote kring
in de kerk, die zich vooraan, vóór de tafel sluit. Iedereen die dat
wil is daarin van harte welkom (ook als u niet mee wilt doen
aan de communie). Wie moeilijk ter been is: vooraan staan
stoelen om te zitten. We bidden samen het Onze Vader. Daarna
komen de tafeldames en heren bij u langs met de schaal met
het brood, direct gevolgd door de bekers wijn/druivensap, waar
u uw brood in kunt dippen (doe dit lichtjes, het brood neemt
snel op, dus let op uw kleding bij het nuttigen). De tafeldames
en heren en de voorganger voegen zich na het ronddelen ter
hoogte van de tafel in de kring en delen als laatste brood en
wijn. Daarna volgt een korte stilte en wensen we elkaar de
vrede. Ook slotlied, en afscheid en zegen zijn in de kring.
Tafelgebed Zomerlicht (tussendoor zingen we de acclamatie
‘Gij louter licht’, lied 403 D)
Gij, fonkelende sterren in de nacht,
lichtwerelden in duizelingwekkende verten,
Gij, zo dichtbij: de glans in onze ogen.
Gij, die ons troost
in het zachte schijnsel van de maan,
die ons tot rust brengt
in de weide van het firmament,
bezaaid met bloemen van licht.
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Gij, duivenveren dagenraad,
schuchter verschijnend in het oosten,
Gij, niet met geweld, niet zonneklaar,
Gij die het duister teder verdrijft.
Alles maakt Gij nieuw.
Gij, elke morgen roept Gij: Er zij licht.

Acclamatie

Gij, glorie van de dag, koningin aan de hemel,
alles wat leeft verlangt naar u,
reikt met zijn ranken naar U.
Gij, licht overvloedig en royaal,
Gij die uzelf breekt in duizend kleuren:
het groen van de bomen en de aarde,
het blauw van de hemel en de zeeën,
het rood van de avond en de wijn,
en alle tinten van de liefde.
Acclamatie
Gij, licht in onze ziel,
dat ons bemint en ons beminnen doet.
Licht dat de liefde in ons wekt
en ons tot mensen maakt van u.
Gij, licht dat ons van harte leven doet, ons draagt,
ons doet ontstijgen aan onszelf.
Gij, licht dat ons van binnen zuivert
en van het donker ons bevrijdt.
Acclamatie
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Gij strooit uzelf uit over de aarde,
neemt de gestalte aan
van bloesem en van vrucht, van zaad en oogst,
van brood en wijn zo zijt Gij onder ons, zo wilt Gij in ons zijn. Acclamatie
Zo wordt Gij mens in hem
die licht der wereld wordt genoemd,
die liefde brak als brood:
Mijn licht voor jullie…
Die liefde schonk als wijn:
Mijn leven voor jullie…
(korte stilte)
Gij, alles maakt Gij nieuw.
En in ons allen roept Gij:
Er zij licht.

Acclamatie

De tafeldames en heren nodigen u uit om een kring te vormen
We bidden samen het Onzevader (voor wie wil hand in hand)
WE DELEN BROOD EN WIJN
NA HET DELEN WENSEN WE ELKAAR VREDE
WE ZINGEN SAMEN ONS SLOTLIED: Lied van het land
(tekst: Jan Duin, melodie: Land of hope and glory)
Land van God gegeven, aarde is uw naam
Land om van te leven, uit de zee vandaan.
Dat wij u bebouwen, als een volk dat dient,
In het vast vertrouwen eens de oogst te zien (2x).
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UITZENDING EN ZEGEN
Land onder de wolken, achter de woestijn,
Land waarheen de volken, gaan om brood en wijn.
Dat wij u bewaren, totdat God verschijnt
En op deze aarde, alles nieuw zal zijn (2x).

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 vieringen/activiteiten:
29 juli:
5 augustus:
12 augustus:
19augustus:
26 augustus:
2 september:

ds. Joep de Valk
ds. Eric Cossee
ds. Foekje Dijk
ds. Jan Klijnsma
ds. Kim Magnee
ds. Ineke de Feijter
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