KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 23 juni 2019

Voorganger:
Gastvrouw:
Organist:
Koster:
Leesdienst:

ds. Annemike van der Meiden
Marijn de Valk
Martin van der Bent
Evert Roering
Annemike en
Marinus den Oudsten

Annemike van der Meiden (1959) werkte jarenlang als voorganger en
geestelijk verzorger. Sinds 2014 is zij volledig afgekeurd vanwege
complicaties door diabetes mellitus type 1, maar schrijft en gaat soms
voor. Annemike heeft twee volwassen kinderen en is getrouwd met
Marinus den Oudsten. Sinds 2017 woont zij in de Augustanahof in
Amsterdam, een vorm van wonen met jong en oud en als motto: omzien
naar elkaar en naar de buurt.

Deze dienst gaat over wandelen en was uit nood geboren, aangezien er
een gastpreker uitviel en er snel een overdenking gemaakt moest worden.
We hadden net een hond, dus er moest ook flink gewandeld worden. God
zelf wandelt vanaf het begin van de bijbel al, alleen of samen met Henoch.
Met een beetje filosofie van Ton Lemaire en Heije Faber is het een aardige
wandeling in drie delen.
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Orgelspel
Welkom
We zingen lied 215: 1, 2 en 3 (LvdK 380)

2. Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wondren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.
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.

Woord van vertrouwen / Votum
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We zingen lied 313: 1 (LvdK 326)

de gemeente gaat zitten

Inleiding / Stilte / Gebed
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Eerste schriftlezing uit Genesis 3, 5 en 6 (fragmenten)
Overdenking 1e lezing
Lied 119: 38 en 40

38. Ik heb mijn voet van 't kwade pad geweerd
opdat ik gaan zou in uw goede wegen.
Ik wijk niet af van wat uw woord mij leert,
want z? alleen kom ik uw aanschijn tegen,
Gij hebt U in uw trouw tot mij gekeerd.
Gij zijt mijn ziel, mijn zaligheid, mijn zegen.
40. Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.
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Tweede schriftlezing uit Jesaja 40: 25-31
Overdenking 2e lezing
Lied 146a: 1 en 2 (LvdK 20)

2 Hoe goed is 't hun die bouwen
op Isrels vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
de trouwe handen Gods.
Zij hebben 't heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.

Derde schriftlezing uit Marcus 7: 1 -13
Overdenking 3e lezing
Orgelspel
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Gebeden: voorbeden, stilte, gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen
Inzameling der gaven, tijdens het voorspel van het slotleid
Rode zak:

Blauwe zak:

Diaconie:
Kerk in Aktie/Werelddiaconaat:
“Voedsel, water en hoop voor
Nigeriaanse vluchtelingen”
Koorkerkgemeenschap

We zingen staande ons slotlied 801: 1, 2, 4 en 6 (LvdK 459)

2. Lied'ren zingend vol vertrouwen
tot in het voltooide licht
broeder broeder zal aanschouwen
staande voor Gods aangezicht.
4. In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister
naar de lichte eeuwigheid.
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6. Een van hart en een van zinnen,
een in onze aardse strijd,
in ons hemels overwinnen,
een in tijd en eeuwigheid.

Afscheis / 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,
of via de landelijke kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/
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:
30 juni:
7 juli:
14 juli:
21 juli:
28 juli:

ds. Ineke de Feijter
ds. Joep de Valk
ds. Alke Liebich
ds. Marianne Zandbergen
ds. Ineke de Feijter
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