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Orgelspel
Welkom door Simone
We zingen staande ons openingslied 216: 1 en 2

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Begroeting
Vervolg openingslied 216: 3
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
de gemeente gaat weer zitten

Inleiding
Muzikaal intermezzo – ‘zonnestralen’
2

Teksten:
1e tekst: Matteus 23:27-33
27

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie
lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien,
maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. 28Zo
lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl
jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn.
29
Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie
bouwen grafmonumenten voor de profeten en versieren de graven
van de rechtvaardigen, 30en jullie zeggen: “Als wij geleefd hadden
in de tijd van onze voorouders, zouden wij ons niet zoals zij schuldig
hebben gemaakt aan de moord op de profeten.” 31Daarmee
erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten
vermoord hebben. 32Maak de maat van jullie voorouders dan maar
vol! 33Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen
ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna?
2e tekst: Johannes 8: 31-41
31

En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u
bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32U zult de
waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ 33Ze zeiden: ‘Wij
zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf
geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen
worden?’ 34Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen
die zondigt is een slaaf van de zonde. 35Nu blijft een slaaf niet voor
eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. 36Dus wanneer
de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.
37
Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u
mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. 38Ik spreek
over wat ik gezien heb bij mijn Vader, u doet wat u gehoord hebt
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van uw vader.’ 39‘Onze vader is Abraham,’ zeiden ze. Maar Jezus
zei: ‘Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat
Abraham deed. 40Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid
heeft gezegd die hij van God gehoord heeft, doden – zoiets heeft
Abraham niet gedaan. 41Maar u doet inderdaad wat úw vader deed!’
3de tekst: Matteus 22: 34-40
34

Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot
zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35Om hem op de
proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36‘Meester,
wat is het grootste gebod in de wet?’ 37Hij antwoordde: ‘Heb de
Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met
heel uw verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod. 39Het
tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40Deze
twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de
Profeten staat.’
4de tekst: Evangelie van Thomas, logion 39
De Farizeeën en de schriftgeleerden namen
de sleutels der kennis en hebben die verborgen.
Ze zijn niet zelf naar binnen gegaan
en hen, die wilden naar binnen gaan,
lieten zij niet toe.
Jullie echter, wordt behoedzaam als de slangen
en zuiver als de duiven.

We zingen lied Lied 791: 1-4 en 6
Liefde eenmaal uitgesproken (Tussentijds 48)
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2. Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
3. Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,daarop hebt Gij ons gebouwd.
6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!
Overdenking
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Muzikaal intermezzo – ‘van bloem tot bloem’
Stilte – Aramese Onze Vader (vert. Bram Moerland)
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het
verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw
vernieuwt.
AMEN.

Mededelingen door Simone
Inzameling der gaven, tijdens voorspel van het slotlied
Rode zak:
Diaconie, werelddiaconaatcollecte voor een
stabiele toekomst voor boeren en vluchtelingen in
Noord-Kameroen.
Blauwe zak:
Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied ‘Wees de grond onder mijn voeten’,
Melodie psalm 146, tekst: Reinier Kleijer
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1.Wees de grond onder mijn voeten
wees het dak boven mijn hoofd
wijs mij richting op de route
naar de toekomst ons beloofd
Wees de bron waaruit ik put
Liefde, vrede en geluk
2. Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat
wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat;
En geef steeds betekenis
Aan de vraag wat leven is.
4. Wees de zekerheid als twijfel
ons verlamt tot op het bot.
Laat in ons het inzicht rijpen
van wat mensen noemen ‘God’,
en zaai twijfel in mijn geest
als ik u te zeker weet.
7

3. Wees de ziel van mijn gedachten,
Wees de drijfveer van mijn hand.
Breng het Rijk dat wij verwachten
Mede door ons doen tot stand
Inspireer ons dag aan dag
Met Uw Geest en geef ons kracht.
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:
9 februari:
16 februari:
23 februari:
1 maart:

ds. Tina Geels
ds. Alain Verheij, m.m.v.
de Cantorij o.l.v. Aleida Post
ds. Joep de Valk
ds. Eric Cossee
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