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Orgelspel
Welkom
We zingen staande lied 286

2. Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap
er is licht dat alles overwint. Refrein
3. Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd. Refrein
Woord van vertrouwen
de gemeente gaat zitten
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Stilte en gebed
Lied 281: 1, 3, 4 en 6
1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht Kyrie eleison!
3. Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan: Kyrie eleison!
4. Begrens de eindeloze nacht
van wie geen morgen meer verwacht: Kyrie eleison!
6. Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan: Amen. Halleluja!
Lezing: Marcus 9: 38 – 50 (zie pag. 7)
Lied 66: 1 en 3
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3. Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wanklen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.
Thomas Merton: Een louterende vuurproef (zie pag. 8)
Lied 843

2. Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,
wat mij werfft en wat mij leeft,
in het vele, geld en goed,
aarden schatten, overvloed.

3. Die mij vasthoudt, weekt en wikt,
die mij voedt en mij verkwikt,
is de Ene, goed is God,
hemelschat, genadebod.

4. Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of Hem volgen op zijn weg.
Overdenking
Orgelspel
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Lied 860

2. De schaduw, de verblinding,
de koorts, de open wond:
verzoen me en verbind mij,
spreek mij gezond. Refrein

3. Geef wie is uitgestoten,
geborgenheid ontbeert
een huis, een naam en warmte
en alle eer. Refrein

4. Het huis dat wij bewonen,
ons lichaam in de tijd:
geef vrede alle dagen,
ook in de strijd. Refrein
Gebeden: voorbeden, stil gebed,
gebed van Dag Hammerskjöld (1905-1961):
Het is niet genoeg dat je je dagelijks onder Gods hand stelt. Het
gaat erom dat je uitsluitend onder zijn hand leeft: iedere
gespletenheid opent de deur voor dagdromen, botte praatjes,
gepoch, roddel – al die trawantjes van de vernietigingsdrift.
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Mededelingen
Inzameling der gaven, tijdens voorspel van het slotlied
Rode zak:
Diaconie,
Blauwe zak: Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied 416

2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Zegen
4. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Orgelspel
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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 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:
10 maart:
17 maart:
24 maar:
31 maart:
7 april:

ds. Kim Magnee
ds. Ineke de Feijter
ds. Florus Kruyne
ds. Ivo de Jong
ds.Martijn Junte

Marcus 9

38Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in
uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te
beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ 39Jezus zei: ‘Belet
het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan
onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. 40Wie niet
tegen ons is, is voor ons. 41Ik verzeker je: wie jullie een beker water te
drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond
worden.
42Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg
afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee
gegooid werd. 43Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem
dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van
twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur.
45Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt
beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in
de Gehenna geworpen worden. 47En als je oog je op de verkeerde weg
brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van
God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna
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geworpen worden, 48waar de wormen blijven knagen en het vuur niet
dooft.
49Iedereen moet met vuur gezouten worden. 50Zout is goed! Maar als
het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan
teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar
onder elkaar de vrede.’

Thomas Merton (1915-1968): Een louterende vuurproef
Laat niemand hopen in de contemplatie een uitweg te vinden uit
conflicten, angst of twijfel. Integendeel, de diepe, onuitsprekelijke
zekerheid van de contemplatieve ervaring wekt een tragische angst op
en roept in de diepten van het hart veel vragen op, als wonden die
blijven bloeden…Deze twijfel druist geenszins in tegen het oprechte
geloof, maar onderzoekt en bevraagt, op meedogenloze wijze, het valse,
dagelijkse ‘geloof’, het menselijke geloof dat slechts opinie is… Deze
kwelling is een soort vuurproef die ons ertoe dwingt alle vooroordelen
en opvattingen die we tot nu toe aannamen als dogma’s te onderzoeken,
te bevragen en ten slotte te verwerpen in het zelfde licht van de
onzichtbare waarheid dat ons bereikte in de duistere straal van de
contemplatie. Wat een holocaust: deze voortdurende brandstapel
waarop oude, versleten woorden, gemeenplaatsen, slogans en mooie
redeneringen tot as worden herleid! Het ergste is dat zelfs schijnbaar
heilige opvattingen mee worden vernietigd met de rest. Het is een
vreselijke beeldenstorm, een tempelreiniging, opdat geen enkele afgod
meer zou overblijven op de plaats die voorbestemd was om leeg te zijn:
het centrum, het existentiële altaar dat alleen maar ‘is’.
Tenslotte moet de contemplatief de pijn en de angst doorstaan niet meer
te weten wat God is. Misschien beseft hij dan wel dat dit een groot
winstpunt is, want God is geen wat, geen ‘ding’. Hij is een zuivere Wie.
Hij is de ‘Gij’ voor wie ons innerlijkste ‘ik’ tot totaal bewustzijn
ontluikt.
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