KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 21 aprl 2019,
Thema: Pasen, feest van de feilbaarheid

Voorganger:
Gastvrouw:
Organist:
Koster:
Leesdienst:

ds. Ineke de Feijter
Marijn de Valk
Rien Balkenende
Gert Kooiman
Trees Verwilligen

Orgelspel
Welkom; de nieuwe paaskaars wordt aangestoken
Aanvangslied: Lied 612:1 en 2 (TT 8)

2. Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
Van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
Bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.

Woorden van aanvang, stilte, vredegroet
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We zingen TT 8: 3

Getekend voor ons leven
als kind´ren van het licht,
Gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op Adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
Hier met uw eigen naam!
de gemeente gaat zitten

Opstapje
Rien speelt: "Herr Christ,der einge Gottes-Sohn" J.S.Bach.
Lezing: Lucas 24: 13-33a (naar de Naardense vertaling)

En zie, twee van hen zijn op diezelfde dag weggetrokken naar
een dorp, Emmaüs, dat zich op zestig stadiën van Jeruzalem
bevindt. En zij zijn met elkaar het gesprek aangegaan over alle
gebeurtenissen.
En het geschiedt, terwijl zij zich onderhouden en samen zoeken,
dat Jezus nadert en met hen is mee getrokken. Maar hun ogen
zijn zo bevangen geweest dat zij hem niet hebben herkend.
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Hij zegt tot hen: wat zijn dit voor woorden die jullie al wandelend
elkaar tegenwerpen? Treurig-ogend blijven ze staan. Eén,
Kleopas, zegt tot hem: bent ú de énige vreemdeling in
Jeruzalem die niet weet van de dingen die in deze dagen
geschieden? Hij zegt: wat dan? Zij zeggen tot hem: die rondom
Jezus de Nazarener, een man die profeet is geworden,
vermogend in werk en woord tegenover God en heel de
gemeenschap; hoe onze heiligdomsoversten en onze
overheden hem ter dood veroordeeld en gekruisigd hebben;
maar wíj hebben gehoopt dat híj het is die Israël zal gaan
bevrijden; echter, het is nu al de derde dag sinds deze dingen
zijn geschied; ook hebben enkele vrouwen uit ons midden ons
ontstelt, die vroeg in de morgen bij de gedenkplek zijn geweest;
toen ze zijn lichaam niet vonden zijn ze komen zeggen dat ze
een visioen van engelen hebben gezien, die zeggen dat hij leeft;
enkelen van ons zijn mee teruggegaan naar de gedenkplek, en
vonden die zó zoals ook de vrouwen hebben gezegd, maar
hemzelf hebben ze niet gezien!
Híj zegt tot hen: o onverstandigen, te traag van hart om te
geloven op grond van alles wat gezegd is door de profeten!moest de Gezalfde dat alles niet lijden, om zijn glorie binnen te
gaan? En beginnend bij Mozes en bij alle profeten, legt hij hun
de geschriften uit.
Dan naderen ze het dorp waarheen ze onderweg waren, en hij
doet alsof hij verder zal trekken. Zij dringen sterk bij hem aan en
zeggen: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is al
gedaan! Hij komt binnen om bij hen te verblijven. En het
geschiedt: als hij met hen aanligt, neemt hij een brood en
spreekt de zegen; hij breekt het en geeft het hun aan. Hun ogen
worden geopend en zij herkennen hem. En het geschiedt: hij
wordt onzichtbaar voor hen. Zij zeggen tot elkaar: was ons hart
niet brandend in ons, toen hij op de weg met ons sprak, toen hij
voor ons de Schriften opende? In datzelfde uur staan ze op en
keren terug naar Jeruzalem.
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Lezing: Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen,
maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan.
Confucius (551-479 v Chr.)

We zingen een pelgrimslied (melodie lied 601: Licht dat ons
aanstoot in de morgen)

Mensen die gaan langs vele wegen,
- altijd en iedereen op weg.
Geen blijvend huis, geen vaste stede:
altijd verlaten wat je hebt.
Geen vaste koers, geen lichtend baken,
altijd vaarwel en naar waarheen?
Opstaan en weer opnieuw verlaten
wat in de aanvang veilig scheen.
Mensen gaan onderweg tezamen,
spreken en vragen naar elkaar.
Zoeken de wegen als ze dwalen,
wijzen het spoor de ander aan.
Altijd weer nieuwe moed te vinden
en delend van elkanders brood.
Horen naar wat het hart beminde:
wat is je diepst gewenste droom?
Aankomen wanneer? Nooit ten einde.
eens toch de lange weg gegaan.
O, mochten wij dan samen delen,
ieder vertelt zijn reisverhaal.
Het laatste doel vereent de wegen:
zal niet herkenning vrede zijn?
Over nog meer moet nu gezwegen,
meer kan een pelgrimslied niet zijn.
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Overdenking
Rien speelt: "Christ ist erstanden" vers 1 en 3 J.S.Bach
We zingen lied 605: 1, 2, 4 en 5 (TT 167)

2. De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.
4. De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.
5. De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.
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Gebeden, stilte, gezamenlijk gebeden Aramese Onze Vader

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
ik geef u een naam
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig,
vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Amen.
Mededelingen
Inzameling der gaven, Rien speelt: Aria, Flor Peeters
Rode zak:
Blauwe zak:

Diaconie: voor de de slachtoffers van de
cycloon Idai in Mozambique, Zimbabwe
en Malawi
Koorkerkgemeenschap

We zingen staande (als dat voor u mogelijk is) ons slotlied:
melodie U zij de glorie (lied 634)

Aan jou de glorie, lieflijk levenslicht
Aan jou de victorie; donker is gezwicht
Alle mens’lijk falen heb jij ondergaan
Blijft ons steeds bepalen bij een nieuw bestaan
Jou zij de glorie, lieflijk levenslicht
Jou zij de victorie, jij ons vergezicht.
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Aan jou de glorie, lieflijke levensbron
aan jou de victorie, jij die overwon
neem ons mee op wegen van vrede en van recht
blijf ons steeds bewegen tot wat jij hebt gezegd
leven voor allen, liefde voor al wat leeft
jou zij de victorie, die ons samenweeft.
Aan jou de glorie, lief’lijk visioen
Aan jou de victorie, dat wij jou blijven doen
Dat ons nooit verlaten liefde hoop en moed
Vrede binnenlaten In volle overvloed/
Tedere krachten, zachtheid wereldwijd
Jou blijven wij verwachten. Paastijd voor altijd!
Afscheid en zegen
Rien speelt: "Jauchzt, Erd und Himmel, juble" Max Reger.
Na de dienst bent U bent van harte welkom bij
de paaskoffie/thee achterin de kerk.
De kerkenraad van de Koorkerkgemeenschap wenst u
goede paasdagen!

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:
28 april:
5 mei:
12 mei:
19 mei:

ds. Jan Klijnsma
ds. Monique van Zoest, Zetten
ds. Marga Haas
ds. Ineke de Feijter
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