KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 1 september 2019

Thema: “goeie genade”
Voorganger:
Gastheer/vrouw:
Organist:
Koster:
Leesdienst:

ds. Kirsten Slettenaar
Marijn de Valk
Rien Balkenende
Joke Homan
Krina Wattel

Orgelspel
Welkom door Marijn
We zingen staande aanvangslied 287: 1 en 2

2. Rond het boek van Zijn verbond,
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond,
levenswoorden: ja en amen,
als de kerk van liefde leest,
is het feest.

Woord van vertrouwen / Votum
Antwoordlied 287: 5
Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie Uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
de gemeente gaat zitten
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Gebed
Inleiding op het thema van de dienst
We zingen lied 811

2. Hij neemt ons bij de hand,
dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog,
zo heet en drooglaat mij niet moeten gaan
als Gij niet zelf nabij zijt.

3. Een waterval van licht,
van vreugde en gerede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen, ik besta
uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U,
ooit zal ik U aanschouwen.

Lezingen door Krina: Psalm 145: 10-19 en Mattheus 11: 28-30
We zingen lied 265

2. Gij hoedt, behoedt
en zoekt naar mij
of ik vermoeden kan
uw adem dicht in mij.
3. Gij wacht bij nacht
en dag op mij
of ik vernemen wil
uw hartslag diep in mij.
4. Gij zoekt mij, noemt
en roept mijn naam:
wanneer ik horen wil
zal ik uw stem verstaan.
Overdenking
Stilte

Orgelspel
We zingen lied 848: 1, 2 en 3

2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
3.De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstanddoet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.
Voorbede en stil gebed gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen door Marijn
Inzameling der gaven, tijdens voorspel van het slotlied
Rode zak:
Blauwe zak:

Diaconie
Koorkerkgemeenschap
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We zingen staande ons slotlied 829

Afscheid / zegen
Vervolg slotlied
Orgelspel

Ontmoeting en koffie/thee
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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.
Klik op de startpagina onderaan op de link Koorkerk diensten.
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:
8 september:
15 september:
22 september:
29 september:
6 oktober:
13 oktober:

ds. Aries van Meeteren
ds. Tina Geels
ds. Marieke Fernhout
ds. André Meiresonne
Pastor Wim van Goch
ds. Johan Goud
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