KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
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Dienst van Woord en Tafel

Thema: “Heb je naaste lief, hij / zij is als jij“
Voorganger:
ds. Joep de Valk
Gastheer/vrouw:
Simone Ludikhuijze
Organist:
Martin van der Bent
Koster:
Joke Homan
Leesdienst:
Anja van Sparrentak
Leden van de taakgroep Woord en Tafel

Orgelspel / Welkom door Simone
We zingen staande ons aanvangslied 848

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 verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.
4. Als wij uw sporen bijster zijn,
God, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
Onderlinge begroeting / Woord van vertrouwen
Antwoordlied (2x)

de gemeente gaat zitten
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Inleiding / Stilte / Gebed van Fransiscus
Inkeerlied

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Verhaal uit de bijbel: Lukas 14: 7 – 14
Kort orgelspel
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Wetten uit de bijbel uit Deuteronomium 24, 17-22
U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen;
van weduwen mag u het overkleed niet in pand nemen.
Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte
totdat de Eeuwige, uw God, u heeft bevrijd.
Daarom gebied ik u zo te handelen.
Wanneer u bij de graanoogst op de akker
een schoof vergeet,
mag u niet teruggaan om die op te halen.
Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen.
De Eeuwige, uw God, zal u erom zegenen
in alles wat u onderneemt.
En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat,
mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt.
De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen.
En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt,
mag u niet alles nog eens nalopen.
De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen.
Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest
in Egypte.
Daarom gebied ik u zo te handelen.

We zingen lied 647
2. Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
3. Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen,
wij worden verstaan.
4. Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister: wij dragen zijn naam.
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Overdenking
Stilte overgaand in orgelspel
Inleiding op delen van brood en wijn
Mededelingen
Inzameling der gaven, tijdens voorspel van het slotlied
Rode zak:
Diaconie voor: Onderwijs aan kasteloze
Dalit kinderen in India
Blauwe zak: Koorkerkgemeenschap
Voorbeden, steeds afgesloten met 2x

Eeuw - i - ge God, wij bid-den u ver - hoor ons
Langere meditatieve stilte / stil gebed
Tafellied 653: 1, 2 en 5 (LvdK 75)

2.Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

5. Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.
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Uitnodiging om in een kring rond ten tafel te staan
Wij vormen na de uitnodiging van weerskanten een grote kring in de kerk. Iedereen
die dat wil is daarin van harte welkom (ook als u brood en wijn wilt laten passeren).
Wie moeilijk ter been is: op diverse plekken in de kring staan stoelen om te zitten.
Dan bidden wij het tafelgebed, met enkele gezongenacclamaties.
Daarna komen de tafeldames en heren bij u langs met de schaal met het brood, direct
gevolgd door de bekers wijn/druivensap, waar u uw brood in kunt dippen (doe dit
lichtjes, het brood neemt snel op, dus let op uw kleding bij het nuttigen). De
tafeldames en heren en de voorganger voegen zich na het ronddelen ter hoogte van de
tafel in de kring en delen als laatste brood en wijn. Daarna volgt een korte stilte en
wensen we elkaar vrede, en bidden het gezamenlijk: “Onze broeder, onze zuster”.
Ook slotlied, en afscheid en zegen zijn in de kring.

Tafelgebed met gezongen Acclamatie – wordt 1x voorgespeeld
Als een vriend van mensen mochten wij u leren kennen

1. Als een bondgenoot van wie uitgeteld zijn
als een bondgenoot vannwie moedeloos terneer zitten.
Als iemand die ntroost wie verdrietig zijn –Acclamatie
2. Dankbaar gedenken wij hoe Jezus van Nazareth
in de nacht van zijn overlevering brood en wijn met ons deelde.
Hij brak het brood en sprak:
Neemt en eet, dit is min lichaam.
Hij deelde de beker rond en sprak:
Drinkt allen hieruit
Want dit is het nieeuw verbond in mijn bloed. Acclamatie
3. Zo bidden wij: kom in ons midden,
in brood en wijn, vervul ons met uw Geest
opdat wij voor U en voor elkaar
onze gelofte vernieuwen,
gerechtigheid te doen,
en – eindelijk – een wereld te scheppen
waarin geen lichaam meer gebroken wordt
en geen onschuldig bloed vergoten. Acclamatie

Delen van brood en wijn tijdens orgelspel
Vredeswens: “Wij wensen elkaar de vrede”
Gezamenlijk gebed: “Onze broeder, onze zuster’
Onze broerder, die op de aarde zijt.
Jij bent mijn broer, wees welkom!
Jij kunt met jouw verlangens en
gedachten altijd bij mij terecht.
Vind in mij de ruimte
waarin jij je begrepen voelt.
Ik ben bereid met jou te
delen wat ik heb
om met jou de gemeenschap
van de goederen Gods te leven.
Mijn brood is jouw brood.
Jouw brood is mijn brood.

En vergeef mij, zuster,
dat ik heb geleefd
zonder acht op jou te slaan;
dat ik slechts oog voor jou had
vanuit mijn eigen perspectief.
Dan zal jou en mij vanuit de hemel
vergeving worden geschonken
en kunnen we een nieuw begin maken.
En jij behoedt me voor de verleiding
om me zo op mezelf te fixeren;
dat ik God niet meer kan vinden.
Maar ik zal Hem vinden
in de vrijheid die verlost van het kwade.
Amen.

Slotlied 791 Liefde eenmaal uitgesproken

2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
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4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

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

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:
27 oktober:
3 november:
10 november:
17 november:
24 november:
1 december:

ds. Klaas Douwes
ds. Ineke de Feijter, Gedachtenisdienst,
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Aleida Post
ds. Florus Kruyne
ds. Martijn Junte
ds. Chris Vonck
ds. André Meiresonne

