KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 22 september 2019

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

ds. Marieke Fernhout
Joke Homan
Rien Balkenende
Wim Wattel
Addy Haverman

Orgelspel
Welkom door Joke
We zingen staande ons aanvangslied 1008: 1 en 2 (LvdK 280)

2. Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.
Groet en drempelgebed
3. Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eind'lijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.
de gemeente gaat zitte

Gebed
We zingen lied 793
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2. Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij, Gij laat ons niet alleen.

3. Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

Inleiding
Lezing: Psalm 72a, afgewisseld met gezongen refrein 72a
Lezing:

Voor kleine mensen is hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. Refrein
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Lezing:

Hij zal opkomen voor de misdeelden,
hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, hij zal leven,
onvergankelijk, als de zon. Refrein

Lezing:

Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal hij komen en in die dage
zullen trouw en gerechtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn. Refrein

Lezing:

Dan dragen de bergen schoven van vrede,
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen. Refrein

Lezing:

Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens. Refrein

Lezing: Ezechiël 37: 1-6 (NBV)
We zingen lied 610

2. God, zie ons dan
teloor gegaan,
versteend en doodgezwegen,
levend waar geen dag meer is,
nacht aan nacht geregen.

3. Gij zijt het, Heer,
die weet wanneer
wij ooit zullen herleven?
Met uw adem kunt Gij toch
ons het leven geven?

4. Kom dan en spreek
5. Wek ons voorgoed!
uw woord en breek
Zet met uw gloed
zo onze graven open.
ons recht op onze voeten.
Wil ons met de Geesteskracht
Vol van leven zullen wij
van uw adem dopen.
’t morgenlicht begroeten.
6. Blaas met uw Geest
in ons het feest
dat allen zal verwarmen.
Open ons het vergezicht
op uw groot erbarmen.

Lezing: Bij Romeinen 8: 31-39 (parafrase van Sytze de Vries)
Noem de dood bij zijn duizenden namen
en ken zijn vele gezichten,
tel de malen, dat de slagen vallen
maar geef je niet gewonnen aan de eindeloze nacht.
Zing dan van de nieuwe dag,
zing het lied van vertrouwen, van verlangen:
nooit zal God ons voorgoed ontbreken.
Noem de namen van wie wij verloren,
noem alles wat ons is afgenomen,
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weet van de mensen, gebroken, vernield en stukgelopen
- ontelbaar hun namen –
maar weiger te moeten geloven aan de macht van de nacht.
Roep dan zijn Naam en blijf die schreeuwen
tot over alle afgronden heen het antwoord klinkt,
de Naam zich te kennen geeft:
nooit zal ik jou voorgoed ontbreken.
Noem de keren, dat wij gevangenen zijn van ons verdriet,
de hopeloosheid, die ons wil laten berusten,
de talloze tijden dat wij ons enkel nog zullen verbergen,
- de moed tot leven vernield –
mag dan toch te horen zijn de echo van mijn lied:
dat niets ons zal scheiden van zijn liefde,
zijn omarming die groter is dan alles
wat te noemen en te kennen is.
Nooit zal Hij ons voorgoed ontbreken.

We zingen lied 934

6

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
We zingen lied 791: 1, 2 en 6 (TT 48)

2. Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

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

Diaconie voor het vredesdorp
Kuron in Zuid-Soedan
Koorkerkgemeenschap

We zingen staande ons slotlied 993; 1, 2, 5, en 6
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2. Want hij heeft geschapen
Met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
Wat Hem toebehoort.

5. Israël, Egypte,
Stem en tegenstem,
Hoogtepunt en depteAlles zegent Hem,

6. want Hij zal verzoenen
Wat vijandig is,
Nieuwe namen noemen,
Voor een oud gemis.

Zending en zegen, afgesloten met lied 993: 7
7. Kerk en wereld samen,
Vasteland en zee,
Worden ja en amen,
Ja uit ja en nee.

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:
29 september:
6 oktober:
13 oktober:
20 oktober:
27 oktober:

ds. André Meiresonne
Pastor Wim van Goch
ds. Johan Goud
ds. Joep de Valk
ds. Klaas Douwes

