KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 27 oktober 2019

Thema: “Fernweh”
Voorganger:
Gastheer/vrouw:
Organist:
Koster:
Leesdienst:

ds. Klaas Douwes
Chris Lobbezoo
Rien Balkenende
Wim Wattel
Trees Verwilligen

Orgelspel
Welkom door Chris
We zingen staande ons aanvangslied 275: 1, 2 en 3 (TT 2)

2. Gij zijt niet ver van wie u aanbidden
Niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
Dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
En niemand heeft u ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
Dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
Aanvangswoorden
4. Gij zijt in alles diep verscholen
In al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
Met hart en ziel aan ons getrouwd.
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
Tot wij in U volkomen zijn.
de gemeente gaat zitten
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Stil gebed / Openingsgebed
We zingen lied 326 1, 2, 3 en 5

2. Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.
3. Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!
5. Van ver, van oudsher aangezegd,
een Naam, opnieuw op ons gelegd,
een Woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.
Lezing door Trees: Jeremia 7: 1 – 11 (NBV)
De HEER richtte zich tot Jeremia: 2‘Ga in de tempelpoort staan en
verkondig deze boodschap: Luister naar de woorden van de HEER,
Judeeërs; luister, jullie die door deze poorten naar binnen gaan om
de HEER te vereren. 3Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de

God van Israël: Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven
wonen. 4Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van
de HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!” 5Als
jullie je leven werkelijk beteren, als jullie
elkaar rechtvaardig behandelen, 6vreemdelingen, wezen
en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen
onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aan lopen, jullie
onheil tegemoet, 7dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik
jullie voorouders gegeven heb. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan
altijd zijn. 8Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke leus, en dat zal je
niet baten. 9Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed,
branden wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie
eerst niet kenden. 10En toch durven jullie, terwijl jullie al die
gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel,
het huiswaaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte: Ons kan
niets gebeuren! 11Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt
een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen – spreekt de HEER.
We zingen lied 941 (LvdK 484)
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2. Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al 't oude en vertrouwde?
O blinde schrik,
mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?
3. Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt
bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?
4. Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land
naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.
Gedicht ‘De eeuwige emigrant’ van Barney Agerbeek
(door voorganger te lezen)
weg van huis, langs zandpaden
en over een wereld van water
gevangen in dromen over later
eindelijk aan de overkant
mijn tweede leven begint met
urenlang verhoor door ongelovigen
ten slotte nog een losse vraag
wat doe je nou de hele dag?
ik ben eeuwig aan het dromen
We zingen lied 806 (TT 27)
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2. Zomaar te gaan, wordt het leven of dood.
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kind´ren groot.
3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
straks wonen wij in een paradijs.
Overdenking
Orgelspel
We zingen lied 816

2. Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

3. Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.
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4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.
Gebeden(slotgebed, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader)
Mededelingen
Inzameling der gaven, tijdens voorspel van het slotlied
Rode zak:
Diaconie
Blauwe zak:
Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied 416: 1, 2 en 3

2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Uitzending en zegenbede
Afgesloten met zingen slotlied: 416 vers 4
4. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
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:
3 november:
10 november:
17 november:
24 november:
1 december:

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
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