KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 10 november 2019

Voorganger:
Gastheer/vrouw:
Organist:
Koster:

ds. Florus Kruyne
Joke Homan
Rien Balkenende
Henk Kappers
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Orgelspel
Welkom door Joke
We zingen staande lied 600: 1, 2 en 4 (TT 165)

2. Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!
4. Licht, verschenen uit de hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!
Woord van vertrouwen / Votum
5. Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand.
de gemeente gaat zitten
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Inleiding / Stilte / Gebed
We zingen lied 825: 1, 3, 4 en 5 (LvdK 86)

3. Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam een begin,
een levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.
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4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.
5. Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.
Lezing uit Romeinen 8
We zingen lied 833: 1x Engels, 1 x Nederlands en 1x Engels
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Overdenking
Orgelspel: Jesu Meine Freude – L907
Gebeden (voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader)
Mededelingen
Inzameling der gaven, tijdens voorspel van het slotlied
Rode zak:
Blauwe zak:

Diaconie
Koorkerkgemeenschap

We zingen staande ons slotlied 981: 1, 2, 3 en 5 (LvdK 488b)

2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.
3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
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5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
Afscheid en Zegen
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:
17 november: ds. Martijn Junte
24 november: ds. Chris Vonck
1 december:
ds. André Meiresonne
8 december:
ds. Foekje Dijk
15 december: ds. Monique van Zoest
22 december: ds. Jan Klijnsma
24 december 19.30 uur: Kerstmusical o.l.v. Simone Ludikhuize
25 december 10 uur: ds. Ineke de Feijter
29 december: Pastor Wim van Goch
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