Koorkerkgemeenchap Middelburg
Orde van Dienst zondag 26 augustus 2018

Voorganger:
Gastheer:
Organist:
Koster:
Lezingen:
Oppas:

ds. Kim Magnée-de Berg
Hans Vreeke
Mathieu Meijs
Gert Kooiman
Jacomien Kleinepier
Laida Boone

ORGELSPEL
WELKOM
WE ZINGEN lied 217: 1, 3, 4 en 5 (TT117)

3. Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleidt ons en onze aarde
naar de voltooing.
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WOORD VAN VERTROUWEN / VOTUM
WE ZINGEN lied 304

2. Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!
3. Zingt van de Geest, adem van het leven.
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niet te vrezen:
houdt Hem in ere!

we gaan zitten

INLEIDING / STILTE / GEBED
WE ZINGEN lied 833 (drie keer, afwisselend ned, engels, ned)
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LEZINGEN: Romeinen 8:14-17 en Lucas 19:1-10
WE ZINGEN lied 612 (TT 8)
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2. Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
Van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
Bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.
3. Getekend voor ons leven
als kind´ren van het licht,
Gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op Adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
Hier met uw eigen naam!
OVERDENKING
ORGELSPEL
WE ZINGEN lied 816
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2. Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.
3. Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.
4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

GEBEDEN: Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
MEDEDELINGEN
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INZAMELING GAVEN, tijdens voorspel van het slotlied
Rode zak:

Diaconie: Peace Village Kuron in Zuid Soedan, het
vredesproject van Bisschop Paride Taban, een
van de vier laureaten van de Roosevelt Four
Freedoms Awards in mei jongstleden.
Blauwe zak: Koorkerkgemeenschap

WE ZINGEN STAANDE ons slotlied 425

7

AFSCHEIS 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 vieringen/activiteiten:
2 september:
9 september:
16 september:
23 september:
30 september:
7 oktober:
14 oktober:

ds. Ineke de Feijter
Pastor Wim van Goch
Spagaat: Mannenensemble Lezzom
ds. Chris Vonck
ds. Hans Noordeman
ds. Ineke de Feijter
ds. Martijn Junte
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