KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 8 september 2019

Thema: “Het kwaad beheersen(?)”
Voorganger:
Gastheer/vrouw:
Organist:
Koster:
Leesdienst:

ds. Aries van Meeteren
Hans Vreeke
Martin van der Bent
Henk Kappers
Jenny Adriaanse

Orgelspel
We zingen staande ons aanvangslied ‘Vrede voor jou’
(wijs: Lied 276) ©Jan van Opbergen
Vrede voor jou, hierheen gekomen
zoekend met ons om mens te zijn,
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving ,nieuwe moed,
voor jou en iedereen.
Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrij uit,
niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein,
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal,
wij leven van elkaar.
Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt,
Gij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt,
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit,
gezien, aanvaard te zijn.

Welkom door Hans

We zingen: ‘De morgen van de eerste dag’
(wijs: Psalm 134) © Han Hoekstra
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De morgen van de eerste dag
de eerste, achtste nieuwe dag.
Gods liefde gaat het leven in,
er klinkt een Naam, een zegening.
‘God zal u redden’, zegt de Naam
die voorop in de tijd mag gaan.
De morgen van de eerste dag –
de eerste, achtste, nieuwe dag.
de gemeente gaat zitten

Gebed
Introductie op de dienst
We zingen ‘O God, nu wij hier samenkomen’
(wijs: Lied 248) © Jaap Jonk

O God, nu wij hier samenkomen
op deze dag in deze kerk
laat nu uw Geest ons binnenstromen.
God, open ons hart en maak ons sterk.
Opdat de woorden die wij horen,
opdat de taal die wij verstaan,
veel dieper gaat dan onze oren
en in ons hart zal binnengaan.
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Laat hier en nu en straks en morgen
uw Geest ons leiden tot de daad,
zodat uw woord ervoor zal zorgen
dat U uw wereld nooit verlaat.
Lezingen Jenny: Genesis 4: 1 t/m 17

We zingen ‘Kwetsbaar door heel mijn bestaan’
(wijs: Lied 321) © Frank Rooze
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Kwetsbaar door heel mijn bestaan,
ademtocht, ijl in de morgen
durf ik jouw zwakte niet aan
om het geweld te weerstaan.
Jij die in eenzaamheid gaat,
toch in Gods liefde geborgen
en die te midden van haat
ons als jouw naaste verstaat.
Bloed uit de aarde klaagt aan,
schreeuw van een mens om erbarmen
tegen de dood op te staan
tot heil en zegen te gaan.
Lezing door Jenny: Johannes 8: 2 t/m 11
We zingen: ‘Woord in het zand’
(wijs: Lied 321) © Alfred Bronswijk
Niet met de hardheid van steen,
niet met de pijl van verwijten,
komt U ons mensen nabij,
maar met een woord in het zand.
Tekens van zwijgend begrip,
letters van liefde en leven
legt U hier tussen ons in,
leert ons meedogend te zijn.
Ook al gaan wegen verkeerd,
zijn paden scherp afgebogen,
U blijft uw mensen nabij,
schrijft hier uw woord in het zand.
Overdenking
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Orgelspel
We zingen ‘Geef ons dat wij durven leven’
(wijs: ‘Ode an die Freude’)
© Yvonne van Emmerik

Geef ons dat wij durven leven
dat er toekomst kan bestaan,
dat wij dromen verder geven
dat er wegen opengaan
dwars door grenzen en patronen
boven feiten en verstand,
boven al het doodgewone
uit naar een nieuw toekomstland.
Niet met macht en stalen vuisten,
niet met rijkdom, brute kracht,
niet met pracht en holle luister
wordt een volk tot heil gebracht.
Wie de mens wil laten leven
zonder honger, angst en pijn,
zal zijn macht en pracht opgeven
en zal een der hunnen zijn.
Gebed
Mededelingen door Hans
Inzameling der gaven, tijdens voorspel van het slotlied
Rode zak:
Blauwe zak:

Diaconie
Koorkerkgemeenschap
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We zingen staande ons slotlied
‘Een droom van alle mensen samen’
(wijs: Jerusalaim) © Yvonne van Emmerik

Een droom van alle mensen samen
in een grote kring,
armen, rijken en voornámen
en ook de vreemdeling
en de zieken en gezonden
delen lief en leed:
Zij zijn met elkaar verbonden
door iets wat liefde heet.
Refr.
Er is een droom,
een toekomstdroom,
breng die tot leven en maak hem waar,
de toekomstdroom dat mensen leven gaan
voor elkaar.
De droom dat saamgedeelde vreugde
dubbel op kan gaan,
en dat de gedeelde tranen
dan nog maar half bestaan.
Blinden kijken met de ogen
van wie wél kan zien
en zo komen toekomstdromen
wat dichterbij misschien.
Refr.
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Zegen
Vervolg slotlied
Orgelspel

Ontmoeting met koffie/thee
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:
15 september:
22 september:
29 september:
6 oktober:
13 oktober:

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