KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 14 juli 2019

Voorganger:
Gastheer:
Organist:
Koster:
Leesdienst:

ds. Alke Liebich
Luuk Boogert
Rien Balkenende
Joke Homan
Luuk Boogert

Orgelspel
Welkom
Aanvangslied 150a: 1 en 3

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.
Votum en groet
Antwoordlied: 150a: 4
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
de gemeente gaat zitten
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Gebed van inkeer
We zingen lied 877: 1, 2 en 3

2. Ja, ik ben het beeld van de gezalfde,
liefde, lichaam, onze weg.
Prijs haar oproep aan de wereld:
leef oprecht, leef oprecht.
3. Ja, ik ben het beeld van de herschepper,
wind die kalm en krachtig leidt.
Prijs de Geest die stuwt en meetrekt:
Zij bevrijdt, zij bevrijdt.
1ste lezing door Luuk: Deuteronomium 6: 1, 4 - 13
We zingen lied 322 (TT 20)

2. Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde
hun overgaande liefde
hun weeën die niet overgaan.
Schrift dat mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.
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3. Zijn onverganklijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.

2de lezing door Luuk: Marcus 12: 28 - 34
We zingen: LB 321: 1 en 2 (LvdK 325)

Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.

Overdenking
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Orgelspel
We zingen lied: 321: 3, 4 en 7
3. Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.
4. Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.
7. Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen
Inzameling der gaven, tijdens voorspel van het slotlied
Rode zak:
Blauwe zak:

Diaconie
Koorkerkgemeenschap

We zingen staande ons slotlied 849
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2. Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.
3. Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.
Afscheid / 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,
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:
21 juli:
28 juli:

4 augustus:
11 augustus:

ds. Marianne Zandbergen
ds. Ineke de Feijter,
Dienst van woord en tafel, en Ingebruiknemiing
nieuw liturgisch centrum/podium
ds. Chris Vonck
ds. Hans le Grand
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