Koorkerkgemeenschap Middelburg
Orde van Dienst zondag 7 aprl 2019,
de 5de zondag in de veertigdagentijd

Voorganger:
Gastheer/vrouw:
Organist:
Koster:
Leesdienst:

ds. Martijn Junte
Nienke Boogert
Martin van der Bent
Evert Roering
Wim Jumelet

Orgelspel
Welkom
We zingen staande lied 604: 1 en 2

2. Het water van de vloed
stond ons al aan de lippen,
het wrakhout van de moed
brak krakend op de klippen,
toen steeg de vogel hoop
op vleugels hooggeprezen;
wij vieren onze doop,
nu Christus is verrezen,
verrezen, verrezen, verrezen.
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Votum en groet
We zingen lied 670: 1

de gemeente gaat zitten

Drempelgebed
We zingen ons loflied 146a: 1, 2 en 7 (LvdK 239)

2. Hoe goed is 't hun die bouwen
op Isrels vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
de trouwe handen Gods.
Zij hebben 't heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.

7. Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van het lich
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Thema vande dienst
We zingen lied 808

Lezing: o.a. Galaten 5: 1 - 6
We zingen lied 896

2. Wie heeft een Kind verloren
en zoekt niet overal
met handen, ogen, oren
en tranen zonder tal.

5. Hij ziet ons al van verre
omdat hij ons bemint,
en liever dan de sterren
is Hem een mensenkind.

3. Wie heeft zijn God verloren
en zoekt niet her en der
op aarde, in de hemel,
geen verte gaat te ver.

6. En voordat wij Hem zoeken
zijn wij gezocht door Hem,
en nu wij om Hem roepen,
geeft Hij ons deze stem.

4. Als zo de mensen leven
en zoeken is hun lot
en vinden is hun zegen,
hoeveel te meer dan God.

7. En wie het wordt gegeven
bespeurt Hem overal
in woorden allerwegen,
in mensen zonder tal.

Overdenking
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Stilte
Orgelspel
Dankgebed en voorbede, gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen
Inzameling der gaven, tijdens voorspel van het slotlied
Rode zak: Diaconie voor de Voedselbank Walcheren
Blauwe zak: Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied 418

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen:
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.
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3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen, dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
4. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Afscheid / Zegen
Orgelspel
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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 op de
startpagina onderaan op de link in Koorkerk diensten klikken.
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:
14 april:
Spagaat / Bevelands Vrouwenensemble Cantando
18 april Witte Donderdag 19.30 uur,:
ds. Ineke de Feijter, Dienst van Woord en Tafel
21 april Pasen: ds. Ineke de Feijter
28 april:
ds. Jan Klijnsma
5 mei:
ds. Monique van Zoest, Zetten
12 mei:
ds. Wilhelm Lagrouw
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