Koorkerkgemeenschap Middelburg
Orde van Dienst zondag 7 oktober 2018,
Thema: “Mythe in beeld”

Voorganger:
Gastvrouw:
Organist:
Koster:
Lezingen:

ds. Ineke de Feijter
Nienke Boogert
Mathieu Meijs
Riks Lobbezoo-Klaassen
Anja van Sparrentak

ORGELSPEL
WELKOM
AANVANGSLIED lied TT 10

2. Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
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WOORDEN VAN AANVANG, STILTE, GROET
WE ZINGEN couplet 3

Vrede voor jou hierheen gekomen.
Zoekend met ons om mens te zijn
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
Jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
Vergeving, nieuwe moed
Voor jou en iedereen .

we gaan zitten

OPSTAPJE
DE CANTORIJ ZINGT: Grande est ta bonté (Taizé 149)
LEZINGEN:

De profeet Jona, een van de fresco's van Michelangelo
langs de randen van het plafond van de Sixtijnse kapel.
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Jona: 1: 1-3a
En het woord van de Eeuwige werd vaardig in Jona, zoon van
Amitai, en sprak: ‘Sta op, ga naar Nineve, die grote stad, en roep
daarover uit dat hun kwaad is opgestegen tot voor mijn
aangezicht.’ En Jona stond op om te vluchten naar Tarsis, weg van
het aangezicht van de Eeuwige.
--Onze kennis -in de breedste zin van het woord- gaat uit van ons lijf
en dat is niet enkel het hoofd. Er is ook een kennen van het hart,
van onze aard, van ons zijn als kosmisch wezen. Wij kennen onze
situatie, onze plaats in het groot verband der dingen nog vóórdat
het –erover- nadenken er aan te pas heeft moeten komen. Wij
kennen spontaan, direct, intuïtief, zonder tijdsverlies voordat enige
ervaring ons dit heeft moeten leren. Dit is een kennen dat geen
bewijs (achteraf) nodig heeft, maar weet vanuit het wezen en vanuit
het leven. Dit kennen openbaart zich met name in de mythe en in de
mythe is het ook bereikbaar. Het is een kennen waarin beelden
spreken en die taal verstaan wij van nature. Het zijn de beelden die
de zieners ons tonen en die taal die de dichters tot ons spreken. Van
die beeldtaal is de Bijbel een meesterstuk. Het is een kennen dat de
mens in zijn vrijheid laat; een kennen vanuit een wezenlijke
identiteit. […] Daarin vindt men verhalen, niet ter verstrooiing,
maar om de weg te openen naar het onzegbare.
Uit: Jezus het verhaal van God, de mythe als leidraad in kunst,
cultuur en religie
--“In elke speelfilm bewegen we ons in een droomvertrek waarin
ook onze levensbeschouwelijke beelden (kunnen) gedijen en zich
(kunnen) manifesteren. Ook onze religieuze beelden. In de film
bewegen we ons op heilige grond”
Uit: Het filmgesprek. Spiritualiteit van de Film
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WE ZINGEN lied ZZZ 176 (melodie psalm 36)
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3. Roepende stilte, verre stem,
als jij bestaat, besta in hen,
in mensen in ons midden.
Wees onbestaanbaar ongehoord,
besta in mij, onvindbaar woord
niet god die wij aanbidden.
Jij die mij kent, jij die mij boeit
ik die jou jij noemt onvermoeid
en nog niet kan vergeten,
zouden wij ik en niemand zijn
ontheemd ontkend ontroostbaar zijn
en van elkaar niet weten?
OVERDENKING
DE CANTORIJ ZINGT: O toi l’au-delà de tout (Taizé 9)
U, die boven alles bent,
welke geest kan u begrijpen?
Ieder wezen juicht u toe,
ieders verlangen gaat naar u uit.

GEBEDEN
STILTE
ONZE VADER
MEDEDELINGEN
INZAMELING GAVEN, tijdens voorspel van het slotlied

Rode zak:
Diaconie
Blauwe zak: Deze collecte gaat deze keer niet naar de Koorkerkgemeenschap; de opbrengst is bestemd voor de stichting Sabeel, die
zich inzet voor vrede en verzoening in Palestina en Israël.
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DE CANTORIJ ZINGT: Jesus le Christ Lumiere interieure,
(Taizé 9 over Innerlijk Licht)
WE ZINGEN STAANDE ONS SLOTLIED 426

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: 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:
14 oktober:
21 oktober:
28 oktober:
4 november:
11 november:
18 november:

ds. Martijn Junte
ds. Marianne Zandbergen
ds. Joep de Valk
ds. Ineke de Feijter, Gedachtenisdienst
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Aleida Post
ds. Monique van Zoest,
Dienst van Woord en Tafel
Reverend Dirk van Leeuwen
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