Orde van Dienst zondag 20 september 2020
Begin van de Vredesweek

Beeld van Jeremia tegenover de Cathedrale St. Pierre in Genève, Rodo (1939)

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

ds. Tina Geels
Nienke Boogert
Rien Balkenende
Joke Homan
Trees Verwilligen
Petra Wagemaker

Orgelspel
Welkom en aansteken van de kaars door Nienke
We luisteren staand naar lied 280: 1, 2 en 4
1. De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?
Woord van vertrouwen / Groet
gemeente gaat zitten

We luisteren naar lied 280: 6
6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t Woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

Inleiding / Stilte / Gebed
We luisteren naar lied 997: 1, 2, 3 en 4
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1. …. en vele duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld,
voor dood, voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!!
2. Ons mensen hart vol wrevel,
drift; de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd,
de macht lijkt aan het kwaad;
Genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!
3. En binnen heerst de bittere twist,
Het woord wordt tot verwijt,
Dit huis bood eens geborgenheid,
Verhult nu schaamte en nijd;
Genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!
4. O God, uw groot begrijpend hart
kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer,
zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan

Eerste lezing door Trees: Jeremia 20: 7 - 13
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Klacht van Jeremia
‘HEER, u hebt mij verleid, en ik ben bezweken,
u was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep gekregen.
Dag in dag uit lachen ze om mij,
iedereen bespot mij.
Telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen:
“Ik word mishandeld, onderdrukt!”
Want de woorden van de HEER brengen mij
dag in dag uit schande en vernedering.
Als ik denk: Ik wil hem niet meer noemen,
niet meer spreken in zijn naam,
dan laait er in mijn hart een vuur op,
dan brandt het in mijn gebeente.
Ik doe moeite om het in bedwang te houden,
maar ik kan het niet.
Want de mensen bauwen mij na:
“Overal paniek! Overal paniek!
Roep het, dan vertellen wij het verder.”
Al mijn vrienden zijn uit op mijn val:
“Misschien laat hij zich verleiden,
dan krijgen wij hem in onze greep,
dan wreken wij ons op hem.”
Maar de HEER staat mij terzijde als een machtig krijgsman.
Daarom komen mijn belagers ten val,
ze krijgen mij niet in hun greep.
Ze zullen diep worden beschaamd,
ze zullen hun doel niet bereiken.
Ze worden overladen met eeuwige schande,
nooit zal die worden vergeten.
HEER van de hemelse machten,
die alles rechtvaardig onderzoekt,
die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien dat u zich op hen wreekt.
U leg ik mijn zaak voor.
Zing voor de HEER, loof de HEER,
want hij heeft het leven van de arme
uit de handen van boosdoeners gered.
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We luisteren naar lied 362: 1, 2 en 3
1.Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen.
3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
Tweede lezing: Mattheüs 10: 16 – 20
Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus
scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.
Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je
geselen in hun synagogen. Jullie zullen omwille van mij worden
voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten
afleggen ten overstaan van hen en de heidenen.
Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet
spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat
moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan
spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.
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Orgelspel
Overdenking
Stilte
Orgelspel
Voorbeden, telkens afgesloten met lied 647:
1. Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt krcht gegeven:
wij krijgen een naam.
Stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen door Nienke
Collecte voor de Diaconie: in het kader van de vredesweek, voor de
landelijke vredesorganisatie PAX (tijdens voorspel slotlied)
We luisteren staand naar het slotlied 700: 1 en 2
1. Als de wind die waait met vlagen,
zo verrassend waait de Geest,
soms een storm, met donderslagen,
soms een stem: Wees niet bevreesd!
Soms een vlam, een vonk van boven,
soms een haard die laait van vuur,
soms een lamp die uit kan doven,
soms een glans van korte duur.
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2. Soms een wolk, die gul wil geven
Schaduw op geblakerd land.
Soms een zon, die hoog verheven,
Zindert op het mulle zand.
Bron van lachend, levend water,
Bedding, beek, rivier, fontein.
Stroom van heil, maar even later …
Opgedroogd en weer woestijn.
Afscheid en zegen
Vervolg slotlied 700: 3
3. Als een woord dat de weg wil wijzen,
Richting geeft en ruimte biedt.
Als een brood, een vaste spijze,
Soms, soms even, soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen win d te waaien,
Alles tevergeefs geweest.
Totdat weer in lichterlaaie,
Vonkt en vlamt, het Vuur, de Geest!
Orgelspel
De collecte voor de Koorkerkgemeenschap:
in de COLLECTEBUS bij de uitgang naar de keuken.
IJs- en wederdienende drinken we koffie/thee op het binnenplein.
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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:
27 sptember:
4 oktober:
11 oktober:
18 oktober:
25 oktober:

ds. Foekje Dijk
Spagaat
ds. Wim Jansen
ds. Monique van Zoest
ds. Tom Rijken
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