Koorkerkgemeenschap Middelburg
Orde van Dienst zondag 31 maart 2019,
de 4de zondag in de veertigdagentijd

Voorganger:
Gastheer/vrouw:
Organist:
Koster:
Leesdienst:

ds. Ivo de Jong
Tom Lijftogt
Bram de Wolf
Henk Soepenberg
Jacomien Kleinepier

Orgelspel
Welkom
We zingen staande lied 459: 1 – 4

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 klank, 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.
Woord van vertrouwen / Votum
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We zingen lied 527/LvdK 161

2. Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
3. Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.
4. Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?
5. Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.
de gemeente gaat zitten

Inleiding
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Lezing: Lucas 15: 1 – 3, 11 - 32
We zingen lied 896

2. Wie heeft een Kind verloren
en zoekt niet overal
met handen, ogen, oren
en tranen zonder tal.
3. Wie heeft zijn God verloren
en zoekt niet her en der
op aarde, in de hemel,
geen verte gaat te ver.
4. Als zo de mensen leven
en zoeken is hun lot
en vinden is hun zegen,
hoeveel te meer dan God.
5. Hij ziet ons al van verre
omdat hij ons bemint,
en liever dan de sterren
is Hem een mensenkind.
4

6. En voordat wij Hem zoeken
zijn wij gezocht door Hem,
en nu wij om Hem roepen,
geeft Hij ons deze stem.
7. En wie het wordt gegeven
bespeurt Hem overal
in woorden allerwegen,
in mensen zonder tal.

Overdenking
Orgelspel
We zingen lied 459: 5 – 7 (melodie: zie pag. 2)
5. Is hij een lamp die helder schijnt,
hij dooft de vlam niet die verkwijnt,
mijn knecht geeft gloed aan het bestaan,
hij wakkert het geringe aan.
6. Hij is het eerste morgenlicht,
de blinde ziet een vergezicht,
de dove hoort een nieuw geluid,
de aangeklaagde gaat vrijuit.
7. De vorst der vorsten is een knecht,
de volken komen tot hun recht,
vrijheid en vrede eren hem
die ‘t hart is van Jeruzalem.
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Gebeden: Voorbeden, Stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen
Inzameling der gaven, tijdens voorspel van het slotlied
Rode zak: Voedselbank Walcheren
Blauwe zak: Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied 445: 1 en 4 (LvdK 130)

4. God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht.
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.
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Afscheid / Zegen, besloten met lied 810 (3x)

Orgelspel

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
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Telefoon Koorkerk: 0118 61 37 57
Volgende vieringen / activiteiten:
7 april:
ds. Martijn Junte
14 april:
Spagaat / Bevelands Vrouwenensemble Cantando
18 april Witte Donderdag 19.30 uur,:
ds. Ineke de Feijter, Dienst van Woord en Tafel
21 april Pasen: ds. Ineke de Feijter
28 april:
ds. Jan Klijnsma
5 mei:
ds. Monique van Zoest, Zetten
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