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Orgelspel
Welkom
Aanvangslied 215: 1, 3, 5, 6 en 7 (LvdK 380)

3. Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.
5. Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.
6. De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daag'lijks nader ons tot God.
7. Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven ied're dag
als ons gebed U loven mag.

Woorden van vertrouwen / Votum
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We zingen Psalm139: 1, 2 en 14

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.
de gemeente gaat zitten

Inleiding / Stilte
Smeekgebed. Het smeekgebed wordt beantwoord met
achtereenvolgens Kyrie eleison, dan Christe eleison, en weer Kyrie
eleison en afgesloten met een gezongen Amen.

We zingen Psalm 139: 7, 8 en 9
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7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

8. Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

9. Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.

Gebed voor vandaag
Lezingen door Wim Jumelet
•

Jesaja 49: 14 – 16a en 66: 10 – 13a
We zingen lied 864: 3 en 5 (Lvdk 409)
3. Zou ooit een vrouw vergeten
't kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat.
5. Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.

Lezing: Mattheus 11: 28 - 30
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We zingen uit de bundel Overzee II nr. 26

2. Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak:
wie dorst heeft, neem van mij
het levend water dat ik schenk.
Dan gaat je dorst voorbij.
Ik ben gegaan, en ook ik dronk
toen van zijn overvloed.
En opgeleefd met hart en ziel
blijf ik door Hem gevoed.

3. Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak:
Ik ben het stralend Licht.
Waar heel je wereld duister is
ben ik je vergezicht.
Ik keek Hem aan en zag in Hem
mijn zon, mijn goede ster.
Zolang Hij maar mijn pad verlicht
is morgen nooit te ver.

Overdenking
Orgelspel
We zingen lied 487 (LvdK)
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2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Voorbeden met gezongen respons: “Omdat Gij het zijt”

Stilte, we bidden samen het Onze Vader
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Mededelingen
Inzameling der gaven, tijdens voorspel slotlied
Rode zak:
Diaconie
Blauwe zak:
Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied uit de bundel Overzee I nr. 18

2. Omdat zij voor U leefden,
in U gestorven zijn,
zijn zij ons bijgebleven
en is ons hart hun schrijn.
Door heilig vuur gedreven
geloofden, hoopten zij.
Hun naam in goud geschreven
staat ons voor altijd bij.

3. Zij die nu bij U leven,
zij leven ons vooruit.
Zij hebben zich gegeven,
Gij stak uw handen uit.
Zij mochten begenadigd
al ingaan tot uw feest.
Het weefsel van hun daden
wordt straks ons bruiloftskleed.
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4. Met hen zijn wij omgeven
een wolk die ons omvangt.
Het lied hier aangeheven
voegt zich bij hun gezang.
Wij blijven dankbaar zingen
met wie zijn voorgegaan,
met wie uw troon omringen,
totdat wij naast hen staan.

Afscheid / Zegen

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 uitzendingen / 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:
27 mei:

‘Zin in grijs’, koffiemiddag 14 uur
(zie voor meer info de Vierpas)
2 juni:
ds.Hans Noordeman
9 juni, Pinksteren: ds. Ineke de Feijter
16 juni:
ds.Wim Jansen
23 juni:
ds. Annemike van der Meiden
30 juni:
ds. Ineke de Feijter

