Orde van Dienst zondag 9 augustus 2020

Voorganger:
Gastheer/vrouw:
Orgel/Piano:
Koster:
Leesdienst:
Techniek:
Zang:

ds. Hans le Grand, Hilversum
Nienke Boogert
Rien Balkenende
Henk Kappers
Luuk Boogert
Gert Kooiman
Adrie le Clercq

Orgelspel
Welkom en aansteken van de kaars door Nienke
We luisteren naar lied 791 ; 1, 2 en 5
1. Liefde, eenmaal uigesproken
Als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
Als geheim en zegening.
2. Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.
Woord van vertrouwen / Votum

We luisteren naar lied 791:
6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!
Momenten van stilte
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We luisteren naar lied 636
1. Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen, niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verloren
liefde leeft langer dan de haat.
2. Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
haarden van hoog oplaaiend vuur.
3. Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.
Lezing door Luuk: 1 Kor. 13: 1 – 13

De liefde
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Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de
liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle
cimbaal.
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al
bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen –
had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen
omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs
en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet
baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen
ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles
volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal
verstommen, kennis verloren gaan –want ons kennen schiet tekort en
ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt
is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik
als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al
het kinderlijke achter me gelaten.
Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in
oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen,
zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.
Bob Dylan, Watered down love (voor de vertaling van het lied, zie
onder)
Lezing: Fragmenten uit “Together we are one”van Thich Nhat
Hanh
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We luisteren naar lied 790
1. Hoog als de hemel de liefde,
wijd als het vruchtbare land,
diep als de bodem der zeeën,
sterk als een stormwind haar kracht,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.
2. Werelden schept zij, de liefde,
wonder dat ons doet bestaan,
mens van ons maakt door haar volheid,
gloed die ons leven doorstraalt.
Dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.
3. Dat zij de ander in liefde,
samen op weg door de tijd,
ruimte tot groei willen geven,
thuis voor elkaar kunnen zijn,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.
Overdenking: “verdunde liefde”
Stilte
Orgelspel: eigen associatie van Rien met “Liefde”
Gebeden (voorbeden, stil gebed, gezamenlijk bidden we het Onze Vader)
Mededelingen door Nienke
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Collecte voor de Diaconie (tijdens voorspel slotlied)
We luisteren staand naar het slotlied 793
1. Bron van liefde, licht en leven
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.
2. Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen
3. Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggegbleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.
Afscheid en zegen
Orgelspel
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Collecte voor de Koorkerkgemeenschap: bij de uitgang naar de
keuken in de collectebus.

IJs- en wederdienende drinken we koffie/thee op het binnenplein.

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:
16 augustus:
23 augustus:
30 augustus:

ds. Marianne Zandbergen
rev. Dirk van Leeuwen
ds. Wilma Hartogsveld
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Vertaling van het lied van Bob Dylan
Liefde die puur is hoopt alle dingen
Gelooft alle dingen, manipuleert niet
Sluipt je kamer niet binnen, groot, donker en verleidelijk
Vangt je hart niet en houdt het niet gegijseld
Je wil geen pure liefde
Je wil liefde verdrinken
Je wilt een verdunde liefde
Liefde die puur is doet geen valse beloftes
Doet een goed woordje voor je in plaats van je de schuld te geven
Bedriegt je niet en leidt je niet in verzoeking
Rekent het je niet aan of laat je geen valse getuigenis afleggen.
Je wil geen pure liefde
Je wil liefde verdrinken
Je wilt een verdunde liefde
Liefde die puur is leid je niet op het vekeerde pad
Houdt je niet tegen, verpest je dag niet
Verderft je niet, corrumpeert je niet met domme wensen
Het maakt je niet jaloers, het maakt je niet achterdochtig
Je wil geen pure liefde
Je wil liefde verdrinken
Je wilt een verdunde liefde
Pure liefde is geen ongeluk
Altijd op tijd, is altijd tevreden
Een eeuwige vlam, rustig brandend
Hoeft nooit trots te zijn, of rusteloos te smachten
Je wil geen pure liefde
Je wil liefde verdrinken
Je wilt een verdunde liefde
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