KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 1 maart 2020

Thema: “Het verlossende woord”
Voorganger:
Gastheer/vrouw:
Organist:
Koster:
Leesdienst:

ds. Eric Cossee
Nienke Boogert
Martin van der Bent
Henk Kappers
Wim Jumelet

Orgelspel
Welkom door Nienke
We zingen staande lied 513 (LvdK 1)

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
3, God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
Woord van vertrouwen / Votum
4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
de gemeente gaat weer zitten
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Gebed
We zingen lied 283 (TT5)

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

5. Die ons naam voor naam wilt
noemen,
al uw liefde ons besteed,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis juicht met ons mee!

Eerste lezing: Deuteronomium 30: 11 - 16
We zingen lied 316 (LvdK 7)

2. Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren?

3. Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart
toespreken.

4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

Tweede lezing: Lucas 7: 1 - 10
We zingen lied 837: 1, 2 en 4
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2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten doo neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

4. Koning, uw rijk is zo nabij –
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Overdenking, thema: “het verlossende woord” Lucas 7: 7
Orgelspel
We zingen lied 723 (LvdK 305)
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2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk onze Vader
Mededelingen door Nienke
Inzameling der gaven, tijdens voorspel van het slotlied
Rode zak:
Diaconie: KiA project 40 dagen tijd: bijbelcursussen
christelijke Aziatische arbeidsmigranten in Golfstaten
Blauwe zak: Koorkerkgemeenschap
We zingen ons slotlied 823: 1, 2 en 3 (LvdK 480)
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2. Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.
3. Hij overmant de wilde dieren,
vaart uit op zee‰n en rivieren,
doorzoekt der aarde donk're schoot.
Ja, hij snelt voort op hoge winden
om de allerlaatste grens te vinden.
Zo vindt hij onverhoeds de dood.
Afscheid en Zegen
4. Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rust'loos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.
U wordt vriendelijk verzocht na de zegen weer plaats te nemen.
Orgelspel

Ontmoeting met koffie/thee
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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:
8 maart:

ds. Ineke de Feijter
Herdenkingsconcert Mathieu Meijs
15 maart:
Pastor Wim van Goch
22 maart:
ds. Franck Ploum
29 maart:
ds. Monique van Zoest
5 april:
ds. Corrie Vis
9 april Witte Donderdag 19.30 uur: ds. Ineke de Feijter,
dienst van Woord en Tafel
12 april: Pasen
ds. Ineke de Feijter
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