Koorkerkgemeenchap Middelburg
Orde van Dienst 27 mei 2018

Thema: Doen wat je hand vindt te doen
Voorganger:
Organist:
Gastheer:
Koster:
Leesdienst:

dr. Annewieke Vroom
Mathieu Meijs
Joop Tillema
Evert Roering
Krina Wattel

Orgelspel
Welkom
We zingen staande: Welkom (Dit huis is een huis, Dominicusbundel blauw 55, Pootstra en Lowenthal/ZZZ 93)

Begroeting
Voorganger: Mogen wij hier vanmorgen bijeen zijn in de geest van
liefde
Gemeente: de geest van liefde die in ons allen woont

we gaan zitten
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Inleiding op de dienst naar aanleiding van Prediker 9:10 ‘Al wat je
hand vindt om te doen, doe dat met de kracht die je hebt; want er
is geen doen en geen denken meer, geen weten en wijsheid in het
schimmenrijk waar jij naartoe gaat’.
We zingen: Er is nog zomer (Judith Herzberg en Geke Bruijning,
Dominicusbundel blauw 71 ZZZ127)

Eerste spiegellezing (filosofie): Wanneer men mij vraagt: ‘Hoe
gaat het?’ –wat een dwaze vraag!- wil ik antwoorden: ‘Op welke
verdieping? … Het is alsof ik een kleine menigte mensen was die op
meerdere verdiepingen leven en elkaar kruisen. Er is een verdieping
waarop iemand leeft die erg ziek is, bijna stervende; een andere
waar een veinzer verblijft; nog een andere waar iemand zich
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drogeert; en dan uiteindelijk een laatste verdieping waar men zich
goed voelt.’…. ‘Net zo min als een ander ben ook ik niet alleen met
mezelf. ‘Je ne suis pas un seul’, Ik ben niet alleenstaand. Het “ik” is
geen ondeelbaar atoom’ (bron: Interview met Derrida in Rolling
Stone, geciteerd in Derrida. Een Inleiding door Erik Oger,
Pelckmans Kapellen 2005, p.7).
Tweede spiegellezing (zentekst): een verhaal over Lingzhao en
haar vader boer Pang: Op een dag waren boer Pang en zijn dochter
Lingzhao op pad om bamboemanden te verkopen. Op de terugweg
passeerden ze een bruggetje. Juist toen Pang ervan af stapte,
struikelde hij en viel. Zodra Lingzhao dit zag, snelde ze naar haar
vader toe en wierp zich plat op de grond naast haar vader. ‘Wat
doe je?!’ riep Pang uit. ‘Ik zag je vallen’ zei Lingzhao, ‘dus ik help’.
‘Gelukkig maar, dat niemand het zag’, zei Pang, en hij knipoogde.
We zingen: Tu sei sorgente viva (Taizé 2016-2017 no. 39)

Overdenking
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Zingen: Dominicusbundel blauw 57 Handen (Gerrit Achterberg,
Thom Jansen muziek/ZZZ 348)

Meditatie - stil gebed en aansluitend
Gezongen Onze Vader (uit de Oude Kerk, Vogel) Lied 369b
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Mededelingen
Collecten; onderwijl pianospel
Rode zak:
Diaconie: Kerk in Actie ten behoeve van
Vluchtelingenhulp aan de Rohinga in Bangladesh.
Blauwe zak: Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied: 416

2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
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4. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Zegen
Orgelspel
Op de tafel bij de uitgang vindt u de actuele Vierpas
Onze diensten zijn te beluisteren via: http://www.koorkerk.nl en daarna naar
kerkdiensten en terugluisteren
voor de liturgie gaat u naar: http://www.koorkerk.nl en daarna kerkdiensten
en teruglezen
Live beluisteren of terugluisteren ook mogelijk via www.kerkomroep.nl en volg
daarna instructies. Koorkerk vermelden is al voldoende bij ‘Vind uw kerk’
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 diensten/activiteiten:
3 juni:

ds. Annemike van der Meiden,

10 juni:
17 juni:
24 juni:

ds. Monique van Zoest
ds. Ivo de Jong
ds. Ineke de Feijter, m.m.v. de cantorij
o.l.v. Petra Wagemaker

m.m.v. Kamerkoor Cantabile uit
Alphen aan den Rijn, o.l.v. Simon Stelling
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