KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 5 mei 2019

Thema: “doel en vervulling?”
Voorganger:
Gastheer:
Organist:
Koster:
Leesdienst:

ds. Monique van Zoest, Zetten
Hans Vreeke
Martin van der Bent
Riks Lobbezoo - Klaassen
Jenny Adriaanse

Orgelspel
Welkom
We zingen lied 612: 1 en 2

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.
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Woorden om mee te beginnen
We zingen lied 612: 3

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

Gebed op de drempel

Wij luisteren naar het “Kyrië” uit de Misa Criolla (CD)

Lezing door voorganger: Enkele passages uit “Spreek tot ons
over vrijheid” uit “de Profeet” Kahlil Gibran
We zingen een lied: Lied 601, vers 2

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
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Lezing door Jenny: Marcus 1, 40-45

Er kwam iemand naar hem toe die
aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp
en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u
wilt, kunt u mij rein maken.’ 41Jezus kreeg
medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem
aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ 42En meteen
verdween zijn huidvraat en hij
was rein. 43Jezus stuurde hem weg met de
ernstige waarschuwing: 44‘Denk erom dat u
tegen niemand iets zegt, maar ga u aan
de priester laten zien en breng
het reinigingsoffer dat Mozes heeft
voorgeschreven, als getuigenis voor de
mensen.’
45

Maar toen de man vertrokken was, ging hij

overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd
was, met als gevolg dat Jezus niet langer
openlijk in een stad kon verschijnen, maar op
eenzame plaatsen buiten de steden moest
blijven. Toch bleven de mensen van alle
kanten naar hem toe komen.
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We zingen lied 647, 1, 3 en 4

3. Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen,
wij worden verstaan.
4. Voor mensen, die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
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Overdenking, thema: “vrijheid: doel en vervulling?”
Orgelspel
Gebeden: voorbeden, stilte, gezamenlijk gebeden Onze Vader
(in de nieuwe vertaling)

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.
Mededelingen
Inzameling der gaven, tijdens het voorspel van het slotleid
Rode zak:
Blauwe zak:

Diaconie
Koorkerkgemeenschap

We zingen staande ons slotlied lied 1014: 1 t/m 4
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2. Geef vrede door van hand tot hand,
met liefde, onze redding.
Wees vriendelijk in woord en daad,
bewogen om Gods schepping.
3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen.
Kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
4. De sterke zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven.
Als woorden stokken spreekt de hand,
in vriendschap, steun en zegen.
Woorden van afscheid en zegen, beantwoord met lied 1014: 5

5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans,
een schat om uit te delen.
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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

Telefoon Koorkerk: 0118 61 37 57
Volgende vieringen / activiteiten:
12 mei:
19 mei:
26 mei:
2 juni:
9 juni, Pinksteren:
16 juni:

ds. Marga Haas
ds. Ineke de Feijter
Reverend Dirk van Leeuwen
ds.Hans Noordeman
ds. Ineke de Feijter
ds.Wim Jansen
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