KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 11 augustus 2019

Voorganger:
Gastheer/vrouw:
Organist:
Koster:
Leesdienst:

ds. Hans le Grand, Hilversum
Tom Lijftogt
Martin van der Bent
Evert Roering
Trees Verwilligen

Orgelspel
Welkom en mededelingen door Tom
Aansteken kaars
Stilte
We zingen staande aanvangslied 288
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Begroeting en wijding van de dienst
de gemeente gaat zitten

Inleidende woorden
Gebed: (Phillip Hewett) (De voorganger leest de rechte letters. De
gemeente leest de schuine letters)
Lieve God,
Vanuit de gefragmenteerde wereld van ons dagelijks bestaan komen we
samen, op zoek naar heelheid.
Door vele zorgen en bemoeienissen en door verschillende en
zelfzuchtige doelen zijn we gescheiden van elkaar en verdeeld in onszelf
En toch weten we dat geen van de takken uiteindelijk van die
levensboom afgesneden is,
de levensboom die ons allen voedt en onderhoudt.
We koesteren de eenheid met degenen om ons heen en met de talloze
generaties die ons voor zijn gegaan.
We willen vasthouden aan alle goeds dat we overgeleverd hebben
gekregen, maar tegelijk proberen om datgene achter te laten dat
verouderd en fout is.
Laat ons werken in de hoop dat er een dag mag komen zonder haat,
geweld en onrechtvaardigheid.
Mogen wij gevoed worden in de groei van ons eigen leven door de
groten onder de mensen, wiens licht onze weg verlicht.
In deze geest komen wij samen
In deze geest bidden wij.
Amen
We zingen lied #352 (uit Transsylvanië)
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Lezing door Trees Exodus 3: 13-15
Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat
de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de
naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14Toen antwoordde
God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK
ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15Ook zei hij tegen
Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw
voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van
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Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam
wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’”
Delen: we delen onze verhalen van afgelopen week met degene die
naast ons zit.
We zingen gezang #123
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Overdenking: Het einde van het grote verhaal: Twee postmoderne
gebeden tot God.
Korte Stilte
Muziek
Gebed: gebedstekst van O. Eugene Pickett, De gemeente beantwoordt
iedere gebedsintentie met de woorden: “Daarvoor willen we u danken”.
Inzameling der gaven, tijdens voorspel van het slotlied
Rode zak: Diaconie t.b.v. kansloze jongeren in Zuid Afrika.
Partnerorganisatie PEN geeft huiswerkbegeleiding en organiseert
muziek- en theateractiviteiten en studie- en vakantiekampen.
Blauwe zak:
Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied: 218
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Dank U voor deze mooie aarde
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.
Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Zegenbede
Orgelspel

Ontmoeting en koffie

Op de tafel bij de uitgang vindt u de actuele Vierpas
Onze diensten zijn te beluisteren via http://www.koorkerk.nl.
Klik op de startpagina onderaan op de link Koorkerk diensten.
Via de landelijke kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/
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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:
18 augustus:
25 augustus:
1 september:
8 september:
15 september:
22 september:
29 september:

ds. Monique van Zoest
dhr. Franck Ploum
vacant
ds. Aries van Meeteren
ds. Tina Geels
ds. Marieke Fernhou
dhr. André Meiresonne
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