KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 4 augustus 2019
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ds. Chris Vonck
Nienke Boogert
Rien Balkenende
Wim Wattel
Jacomien Kleinepier

Orgelspel
Welkom
We zingen staande ons aanvangslied 84: 1 en 2

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
Woord van vertrouwen / Votum
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Antwoordlied 681

de gemeente gaat zitten

Inleiding / Stilte / Gebed
Reflectie
We zingen lied 797: 1, 7 en 8 (LvdK 271)
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7. Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig
is der mensen glorie!
Die in hoogheid zijn gezeten
en met God zich durven meten,
in de dood zijn zij vergeten.
8. Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig
is der mensen wezen!
Al ons doen en al ons streven,
heel de wereld duurt maar even.
Wie God vreest zal eeuwig leven.
Lezing Oude Testament: Prediker 2 : 1 - 11
Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te
smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel
leegte. 2Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar
leidt vreugde toe? 3Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de
wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid –
want die behield altijd de overhand – kon ontdekken wat een mens het beste
doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel.
4Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf paleizen
gebouwd en wijngaarden geplant. 5Ik heb tuinen en parken aangelegd en
daarin een keur van vruchtbomen geplant. 6Ik heb waterbekkens gegraven om
een bos met jonge bomen te bevloeien. 7Ik heb slaven en slavinnen gekocht, en
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ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen,
schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft
geregeerd. 8Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van
koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot
geproefd van vele, vele vrouwen. 9Grootse dingen heb ik ondernomen en meer
bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij
alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. 10Alles
wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde
heb ik het gegeven, en ik genoot naar hartenlust van al het goede dat ik had
verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg. 11Maar toen nam ik alles
wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam
gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en
najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon.

We zingen lied 119: 20
20. Wanneer ik denk aan uw aloude woord
word ik getroost, zo zal ik mij verpozen;
maar wie er niet meer naar uw regels hoort,
al de verdwaalden, al de goddelozen,o Heer, ik ben bedroefd, ik ben verstoord
over een wereld liggend in het boze.
Lezing Nieuwe Tesament: Lucas 12: 13 – 21
Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de
erfenis met mij moet delen!’ 14Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als
rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15Hij zei tegen hen: ‘Pas op,
hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van
zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 16En hij
vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel
opgebracht, 17en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen
ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal
doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en
goederen kan opslaan, 19en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel
goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en
vermaak je. 20Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven
van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt
opgeslagen?” 21Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf,
maar niet rijk is bij God.’
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We zingen lied 119: 34
34. In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht.
Hoog in de hemel is uw naam verheven.
Uw trouw is van geslachte tot geslacht,
al wat er leeft, ontvangt van U het leven.
Gij hebt de hele wereld voortgebracht
en voor altijd een vaste plaats gegeven.
Overdenking
Orgelspel
We zingen lied 935 2x

Voorbeden - Stilte - Onze Vader
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Mededelingen
Inzameling der gaven, tijdens voorspel van het slotlied
Rode zak:
Blauwe zak:

Diaconie
Koorkerkgemeenschap

We zingen staande ons slotlied: 416: 1, 2 en 3

2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
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Afscheid / Zegen
We zingen staande ons slotlied: 416: 4
4. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
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:
28 juli:

4 augustus:
11 augustus:
18 augustus:
25 augustus:

ds. Ineke de Feijter,
Dienst van woord en tafel, en Ingebruiknemiing van
het nieuwe liturgisch centrum/podium
ds. Chris Vonck
ds. Hans le Grand
ds. Monique van Zoest
ds. Franck Ploum
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