KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 12 mei 2019

Voorganger:
Gastheer:
Organist:
Koster:
Leesdienst:

ds. Marga Haas
Luuk Boogert
Rien Balkenende
Henk Soepenberg
Luuk Boogert

Orgelspel
Welkom
We zingen lied 65: 1 en 2

2. Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.
Woord van vertrouwen/ Votum
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We zingen lied 65 : 5
5. Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.
de gemeente gaat zitten

Inleiding, Stilte en Gebed
We zingen lied 377: 1, 2, 3, 4 en 6 (TT 109)

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
maskers en mijn ijdelheid o mens van God, ik kom.

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt
o mens van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij.
o mens van God, ik kom.

6. Zoals ik ben - ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
o mens van God, ik kom
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We horen vandaag twee roepingsverhalen. Dat van de jonge Samuël
en dat van Marta. Marta raakt zichzelf kwijt in de vele dingen van haar
leven, en wordt tot eenheid geroepen. ‘Weet jezelf kind van de Ene’,
zegt Jezus tegen haar. ‘Wees je bewust van je oorsprong in God en
leef van daaruit. Wat je doet, maakt minder uit. Het gaat er vooral om
wie je bent.’

Lezing: I Sam. 3: 1-10 (NBV)
We zingen lied 317 (LvdK 329)

2. Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
3. Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil'ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Lezing: Lukas 10: 38-42 (NBV)
Lied 313: 2 en 5 (LvdK 326)

2. God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.
5. O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.
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Overdenking
Orgelspel
We zingen lied: 894: 1 en 2 (melodie 441/LvdK 117)

1. Wanneer ik zoek naar woorden / en niets dan stilte vind,
dan weet ik: Heer, Gij hoorde / één stem: uw eigen kind.
Uw adem wekt mijn leven, / uw liefde kleurt mijn bloed;
mijn stilte is vergeven, / mijn zwijgen keurt Gij goed.
2. Wanneer ik zoek naar zinnen / en bid om een gebed,
niet weet hoe te beginnen, / niet spreek, in stil verzet,
dan roep ik mij te binnen / uw stem, o Christus - Gij,
Gij zult eens overwinnen / de tegenstem in mij.

Gebeden: voorbeden, stilte, gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen
Inzameling der gaven, tijdens het voorspel van het slotleid
Rode zak:
Blauwe zak:

Diaconie
Koorkerkgemeenschap

We zingen staande ons slotlied lied 834 (LvdK 437)

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Afscheid en Zegen
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:
19 mei:
26 mei:
2 juni:
9 juni, Pinksteren:
16 juni:

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