Koorkerkgemeenschap Middelburg
Orde van Dienst 2 november 2018,
Eerste zondag van Advent

Lucas Cranach de Jongere (Wittenberg, 1515 - 1586) Bonnefanten Museum Maastricht

Voorganger:
ds. Ineke de Feijter,
Gastheer:
Maarten ‘t Hooft
Orgel en piano: Jaap Tas
Koster:
Joke Homan
Lezingen:
Wim Jumelet
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Aleida Post.

ORGELSPEL

We oefenen samen met de cantorij het eerste couplet van het
aanvangslied no. 285 uit de bundel Zangen van Zoeken en Zien:
1 x de cantorij, daarna allen couplet 1.
WELKOM
Terwijl de kaarsen worden aangestoken, zingt de Cantorij: Zuivere vlam

WE ZINGEN staande lied ZZZ 285
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3. Maak ons tot mensen naar jouw woorden.,
breng ons in licht, en vuur ons aan.
Wees er voor ons, dat wij jou horen,
wek onze wil om op te staan.
Wat jij beloofd hebt, laat dat komen:
een aarde vol gerechtigheid.
Breng ons de vrede die wij dromen,
kom over ons, verhaast de tijd.
WOORDEN VAN AANVANG, STILTE, VREDEGROET
2. Jij die ons zien zult als wij dwalen
en als wij neergebogen zijn,
zul jij ons uit de diepte halen,
maak jij de zware machten klein?
Armen vul jij met goede gaven,
gebogen mensen richt jij op,
al wie jou om bevrijding vragen
vinden in jou hun Redder - God.
we gaan weer zitten

OPSTAPJE: inleiding op de dienst en lied van Paul van Vliet (cd)
Ik drink op de mensen die bergen verzetten
Die door blijven gaan met hun kop in de wind
Ik drink op de mensen die met vallen en opstaan
Blijven geloven met het geloof van een kind.
Ik drink op de mensenDie dingen beginnen
Waar niemand van weet wat de afloop zal zijn
Ik drink op de mensenVan wagen en winnen
Die niet willen weten van water in wijn.
Ik drink op de mensen die blijven vertrouwen
Die van te voren niet vragen ‘Voor hoeveel’ of ‘waarom’
Ik drink op de mensen die dóór blijven douwen
Van doe het maar wél en kijk maar niet om.
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Ik drink op de mensen die alles verloren
Die weg zijn gezakt en zijn ondergegaan.
Ik drink op de mensen die daarna herboren
terug bleven vechten en weer op zijn gestaan.
Ik drink op het béste van vandaag en van morgen
Ik drink op het mooíste waar ik van hou
Ik drink op het maximum wat er nog in zit
In vandaag en in morgen in mij en in jou!!
LEZINGEN:

Jeremia 17:13
Heer, bron van Israëls hoop,
wie u verlaten, zullen te schande staan,
wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven,
want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten.

Johannes 8: 1-12
Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was hij weer in de
tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun
onderricht. 3Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw
bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden
en 4zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen
ze overspel pleegde. 5Mozesdraagt ons in de wet op zulke vrouwen
te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6Dit zeiden ze om hem op de proef te
stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en
schreef met zijn vinger op de grond. 7Toen ze bleven aandringen, richtte
hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste
een steen naar haar werpen.’ 8Hij bukte zich weer en schreef op de
grond. 9Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het
eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden
stond. 10Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft
niemand u veroordeeld?’ 11‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook
niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld.
Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven
geeft.’
12
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WE ZINGEN lied 459 (TT 50): 2, 3, 4, 6 (mel. LvdK 128)

2. Een koning bij de gratie Gods,
het onrecht breekt hij en de trots
van die grootspreken in hun waan
en kleinen naar het leven staan.
3. Hij is geen schreeuwer in de straat,
geen holle klant, geen potentaat,
de roep van zijn verlossend woord
wordt in het verste land gehoord.
4. Een riet dat buigt in weer en wind,
zo is mijn knecht, een mensenkind,
wat is geknakt, verbreekt hij niet,
zijn adem heelt gelijk een lied.
6. Hij is het eerste morgenlicht,
de blinde ziet een vergezicht,
de dove hoort een nieuw geluid,
de aangeklaagde gaat vrijuit.
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OVERDENKING

Rembrandt. New York, Metropolitan Museum of Art

DE CANTORIJ ZINGT: een adventsliedmuit uit Taizé

WE GEDENKEN MATHIEU
JAAP SPEELT: Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ van J.S. Bach

(1685-1750) transcriptie: Ferruccio Busoni
6

GEBEDEN, STILTE, ONZE VADER

Tussendoor zingen we samen de acclamatie Psalm 25b:

MEDEDELINGEN

INZAMELING GAVEN,

Rode zak:
Diaconie
Blauwe zak: Koorkerkgemeenschap
Tijdens de inzameling zingt de Cantorij van Melchior Vulpius,
op tekst van Maarten Luther:
1. Komm, du Heiland aller Welt, Sohn der Jungfrau, mach dich kund.
Darob staune, was da lebt: Also will Gott werden Mensch.
2. Nicht nach eines Menschen Sinn, sondern durch des Geistes Hauch
kommt das Wort in unser Fleisch und erblüht aus Mutterschoß.
3. Wie die Sonne sich erhebt und denWeg als Helh durcheilt,
So erschien er in der Welt wesenhaft ganz Gott und Mensch.
4. Glanz strahlt von der Krippe auf, neues Licht entströmt der Nacht.
Nun obsiegt kein Dunkel mehr, und der Glaube trägt das Licht.
5. Gott dem Vater Ehr und Preis und dem Sohne Jesus Christ;
Lob sei Gott dem Heilgen Geist jetzt und ewig. Amen.
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WE ZINGEN STAANDE ONS SLOTLIED: 447: 2 en 3

2 Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.
3 En een smidse van 't huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.
AFSCHEID EN ZEGEN

ORGELSPEL
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Na afloop bent u welkom om elkaar te ontmoeten bij koffie en
thee achter in de kerk. Daar treft u ook de tafels van Amnesty
en de diaconie. En petitie- en schrijflijsten voor vrouwelijke
gevangenen die opkwamen voor mensenrechten.
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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: 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:
9 dec. 2de Advent:
16 dec. 3de Advent:
23 dec. 4de Advent:
24 dec19.30u Kerstavond:
25 december:
30 december:
2019
6 januari:
13 januari:

ds. Tjaard Barnard
Reverend Dirk van Leeuwen
Geen viering
“Op zoek naar het geluk – een
Kerstverhaal”
ds. Ineke de Feijter
pastor Wim van Goch
ds. Paul Saraber
ds. Tjaard Barnardf
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