KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 5 mei 2019

Thema: DIE HANENPOTEN G O D, WAAR STAAN DIE VOOR?

Voorganger:
Gastheer:
Organist:
Koster:
Leesdienst:

ds. Wim Jansen
Hans Vreeke
Martin van der Bent
Riks Lobbezoo - Klaassen
Jenny Adriaanse

Orgelspel
Welkom
We zingen lied 650: 1, 2, 3 en 4 (LvdK 223)

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

We zwijgen en buigen voor het heilige…
Woord van vertrouwen:
Groet:

Wij vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde.
De vrede van Christus met u allen, amen

We zingen lied 650: 5, 6 en 7
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5. De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6. Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.
de gemeente gaat zitten

Stilte en Gebed
We zingen lied 561: 1, 4 en 5 (LvdK 176)

4. O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,
5. opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Opstapje naar het thema: Dat grote gevoel (Uit O hemel, zei
de krokodil – 52 dierenverhalen om zoiets als God ter sprake te
brengen, WJ, te verschijnen eind mei 2019)
We zingen lied: 679: 1 en 4

4. Geweldige, Gij vult dit huis
en slaat de tongen los,
Gij maakt ons vurig dat het bruist
als jonge most.
Lezingen door Jenny: (eigen hertalingen WJ)
Genesis 1:1:4a
In beginsel schept God de hemelen en de aarde.
De wereld is wildernis en duisternis over tsunami’s,
maar de adem God streelt de woeste wateren.
Dan zegt God: licht zal er zijn.
En zie: licht.
God ziet het licht aan: ja, het is tof!
4

Hooglied 8:6b—7a
Sterk als de dood is de liefde,
fel als de hel haar hartstocht.
Haar bliksems zijn vlammen
van vuur, het vuur
van de eeuwige Liefde.
Vele wateren kunnen de liefde niet blussen
en rivieren spoelen haar niet weg.
We zingen lied: 679: 5, 6 en 7
5. Gedrevene, uw teugel breekt
geliefde banden stuk
en al wat onontbeerlijk leek
wordt ons ontrukt.
6. Wie zal verduren wat U drijft
en wie begeert uw lust:
Gij wakkert aan en gaat te lijf
en kent geen rust.
7. Gij, die niet te bedaren zijt,
laat ons toch tot de oogst,
o storm van vuur en tederheid
niet ongetroost!
Inleiding op het thema:
Weet u, als natuurkundige wilde ik steeds dichter bij de waarheid
komen, maar zodra iets me duidelijk werd voelde ik ook een zekere
teleurstelling omdat daarmee tegelijkertijd een deel van het mysterie
was verdwenen. Ik ben in de loop van mijn leven het mysterie steeds
mooier gaan vinden. En de grote vragen zijn eenvoudigweg niet te
beantwoorden. Wat is de zin van ons bestaan? Waar komen we
vandaan? Is er leven na de dood? We weten het niet. Ik heb geen zin
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om tijd te besteden aan zaken die ik toch nooit zal begrijpen. Wilt u nog
een koekje?
(Jan Terlouw in de Tien Geboden, Trouw 29 december 2018, 5e
gebod: eer uw vader en uw moeder)

We zingen lied: 527: 1 en 2 (LvdK 161)

1. Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Overdenking: Die hanenpoten G O D, waar staan die voor?
Stilte
Muziek
Lied: 527: 3, 4 en 5
3. Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.
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4. Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?

5. Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.
Gebeden: voorbeden, stilte, gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen
Inzameling der gaven, tijdens het voorspel van het slotleid
Rode zak:
Blauwe zak:

Diaconie
Koorkerkgemeenschap

We zingen staande ons slotlied lied 681
(Taizé: 1e keer allen, 2e vrouwen, 3e mannen, 4e allen)

Zegen: Zegene u allen de eeuwige Liefde, amen.
Orgelspel

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:
12 mei:
19 mei:
26 mei:
2 juni:
9 juni, Pinksteren:
16 juni:

ds. Marga Haas
ds. Ineke de Feijter
Reverend Dirk van Leeuwen
ds.Hans Noordeman
ds. Ineke de Feijter
ds.Wim Jansen
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