Koorkerkgemeenschap Middelburg
Orde van Dienst zondag 17 februari 2019
Viering waarin we brood en wijn delen

Jan Cornelisz. Vermeyen 1500 – 1559 Bruiloft te Kana
olieverf op paneel ca. 1530 Rijksmuseum, Amsterdam

Voorganger:
ds. Ineke de Feijter
Gastheer/vrouw:
Simone Ludikhuijze
Orgel/piano:
Jaap Tas
Koster:
Joke Homan
Leesdienst:
Anja van Sparrentak
m.m.v. de cantorij o.l.v. Aleida Post

Orgelspel
Welkom
Aanvangslied: 792: 1 en 3 (Jaap speelt de melodie één keer voor)

3. Verlaat niet, wat uw hand begon,
o God, ontbreek ons niet!
Straal in ons leven als de zon,
Gij, van de liefde zelf de bron,
de adem van ons lied!
Woorden van aanvang, stilte, vredegroet
We zingen 792: 4
4. Laat zonneklaar te lezen zijn
uw beeld, in ons geprent!
Gij komt en schenkt de beste wijn
waar wij elkaar tot zegen zijn,
tot liefde voorbestemd.
de gemeente gaat zitten

Opstapje
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Jaap speelt een korte improvisatie op lied 525:
“Wij willen de bruiloftsgasten zijn”
Lezingen
Uit Jesaja 25
Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen
Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
Voor altijd doet hij de dood teniet.
We zingen: 791 / TT 48: 1 en 3

3. Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Uit Johannes 2
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. Toen de wijn
bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn
meer’. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen
watervaten, elk met een inhoud van twee a drie metrete. Jezus zei tegen
de bedienden: ‘Vul de vaten met water’. Ze vulden ze tot de rand. Toen
zei hij ‘schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester.’
Toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde,
riep hij de bruidegom en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst
de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt
de beste wijn tot nu bewaard!’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea,
gedaan als eerste wonderteken.
Weest dus wat gij ziet en ontvangt wat gij zijt (Augustinus, Sermones
272)
We zingen: 791: 5
5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.
Uit 1 Kor 12 en 13
(…) wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse
volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije
mensen zijn. Immers een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit
vele. (…) Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt
daar deel van uit. (…) Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u
een weg die nog verder omhoog voert. (…) Geloof, hoop en liefde, deze
drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
We zingen 791: 4
4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,daarop hebt Gij ons gebouwd.
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Overdenking

Muziek: de cantorij zingt:
“Wer nur den lieben Gott lässt walten” van J.S. Bach.

Mededelingen
Inzameling der gaven, Jaap speelt Nocturne no.8 van Francis Poulenc
Rode zak:
Diaconie, Kerk in Aktie, i.s.m. Stichting Cards,
t.b.v. onderwijs aan kasteloze Dalit kinderen in India
Blauwe zak: Koorkerkgemeenschap
Praktische aanwijzingen bij de Tafelviering
Na het tafelgebed, dat wordt afgesloten door de cantorij met een gezongen
Onze Vader, 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 en in de kring staan stoelen om te zitten.
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, terwijl de cantorij Frieden inzet (wat
we mee zingen). Ook afscheid en zegen zijn in de kring. We sluiten de dienst
af met lied 201 uit Tussentijds.

We zingen als overgang naar de tafelviering: Tussentijds 201: 1
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Tafelgebed: op het leven!
Tussendoor zingen we de acclamatie Ubi Caritas (568a)
Gij die ons hebt bestemd
voor uitgelezen gerechten
belegen wijnen…
Voor overvloed
van vriendschap
en verbondenheid
Voor volheid van leven
Dat wij ons gedragen en verbonden weten
in jouw Liefde
We zingen samen: Ubi Caritas
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Wij die weet hebben
van ons tekort
onze twijfel, onze zorgen
ons verlangen
Ben jij het water dat van ons wast
wat ons bezwaart?
De beste wijn die ons verwondert?
Dat wij ons gedragen en verbonden weten
in jouw Liefde
We zingen samen Ubi Caritas
Jij die ons bezielt
met fonkeling
en warmtegloed
Die oplicht in onze ogen
waar wij
elkaar zien
onze verhalen delen
leed verzachten
leven vieren
Dat wij elkaar dragen
en zo jou doen leven
We zingen samen Ubi Caritas
Jij Eeuwige Liefde
die ons toedrinkt: “Op het leven”
zoals die rabbi in Kana
die in het breken en delen van brood
jouw Naam spelt:
Leven voor jou, hemels brood, gedeelde Liefde
Laat je erdoor voeden
geef het door van hand tot hand
wees wat je ziet, ontvang wat je bent
zo blijf ik in jullie verbonden
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Die overvolle bekers wijn schenkt:
Leven voor jou, wijn van het Koninkrijk, gedeelde Liefde
Laat haar je verwarmen, vier het leven met elkaar
deel haar overvloedig rond van hand tot hand
wees wat je ziet, ontvang wat je bent
zo blijf ik in jullie verbonden
Korte stilte
De cantorij zingt het Onze Vader
We vormen een kring
We delen brood en wijn
Tijdens het delen speelt Jaap: Prelude no 3. opus 16 Andante
cantabile van Alexander Scriabin
en zingt de cantorij: “Jubelt und Freut euch über den Herrn”(Taizé)
Na de communie wensen we elkaar vrede, terwijl
de cantorij het Frieden, (Taizé 135) inzet en we dat samen zingen.
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Afscheid en zegen
We zingen: TT 201: 3
3. O Geest van God, bewaar
ons altijd bij de Heer,
bewaar ons bij elkaar,
verbind ons meer en meer,
opdat wij vrolijk zijn,
gezond van ziel en bloed,
en bij uw bruiloftswijn
leven in overvloed.

Pianospel
Op de tafel bij de uitgang vindt u de actuele Vierpas
Onze diensten zijn te beluisteren via http://www.koorkerk.nl op de
startpagina onderaan op de link in Koorkerk diensten klikken.
Voor de liturgie gaat u naar de startpagina van de Koorkerk en kiest u
Beschikbare uitzendingenen / teruglezen / Kerkdienst online.
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:
24 februari:
3 maart:
10 maart:
17 maart:
24 maart:
31 maart:

ds. Tina Geels
ds. Menso Rappoldt
ds. Kim Magnee
ds. Ineke de Feijter
ds. Florus Kruyne
ds. Ivo de Jong
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OPROEP: WIE DOET ER MEE MET HET LUISTER-PANEL ?

Binnenkort vindt er een proef plaats met de geluidsinstallatie.
Er zullen twee extra luidsprekers worden geïnstalleerd.
Het doel is om de verstaanbaarheid met name achter in de
kerk te verbeteren.
De proef duurt enkele weken, en we zijn uiteraard heel
benieuwd naar uw bevindingen.
Als u wilt meewerken: achter in de kerk ligt een intekenlijst
voor een zg. 'luisterpanel'.
Als u daarop uw naam en mailadres invult, krijgt u
binnenkort per mail meer informatie.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
De Werkgroep Audio:
Joop Tillema,
Johan Klumpenaar,
Gert Kooiman
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