KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG
Orde van Dienst zondag 18 oktober 2020

Iedere stap op mijn levenspad
- vooruit of achteruit voegt een woord, een zin, een pagina
toe aan mijn levensverhaal.
Ik heb iets te vertellen
- ik geef mij aan jou door stap voor stap gaande,
leven in woorden gevat.

Thema: “Voor een tijd een plaats van God”
(ontleend aan de titel van het boek van prof. Harry Kuitert,
ondertitel “een karakteristiek van de mens”, uitgebracht in 2002).

Voorganger:
Gastheer/vrouw:
Orgel/Piano:
Koster:
Leesdienst:
Muzikale bijdrage:

ds. Monique van Zoest, Zetten
Hans Vreeke
Rien Balkenende
Bob Viveen
Addy Haverman
Sigrid de Wit en Elin van der Heijde

Orgelspel
Welkom door Hans
We luisteren naar het openingslied lied 274: 1, 2 en 3 (TT 7)

2. Ontferm u God, kyrie eliëson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder u raken wij de liefde kwijt.
3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank u voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
Allen gaan staan
Woorden om mee te beginnen
Allen gaan zitten
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Gebed op de drempel
Inleiding op de lezingen
Eerste lezing, “Als je ooit...” (naar een) Gedicht van Carlos Desoete,
pastoor in Brugge
We luisteren naar lied 973: 1 tot en met 4.

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,
3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,
4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!
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Tweede lezing, “Ben jij dat dan?” Gedicht van Margreet Spoelstra, uit
haar bundel “Blauwe regen”.
Solozang, Sigrid de Wit zingt: “How beautiful are the feet ...”
van Georg Friedrich Handel
How beautiful are the feet of them
that preach the gospel of peace
and bring glad tidings of good things!
Overdenking
Orgelspel
Gebeden voorbeden, stil gebed, afgesloten met het
Aramees Jezusgebed in de vertaling van Bram Moerland
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig,
vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan
inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het
verleden
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de al werkzame wil, de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Amen.
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Mededelingen door Hans
Collecte voor de Diaconie (tijdens voorspel slotlied)
Doel: Wereldvoedseldag, bestemd voor de inzet van Rwandanese
diaconessen die de allerarmste boeren en boerinnen landbouw training
geven zodat ze hun gezinnen kunnen voeden en geld verdienen om hun
kinderen naar school te laten gaan.
Voor meer informatie zie de Vierpas en de flyer die uitgedeeld wordt.

We luisteren naar het slotlied: 976: 1 en 2

2. Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?

Allen gaan staan
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Woorden van afscheid en zegen
Vervolg slotlied wordt gezongen: Lied 976, 3
3. Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden, deze wereld in.
Orgelspel
Collecte voor de Koorkerkgemeenschap:
in de COLLECTEBUS bij de uitgang via de keuken.

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:
25 oktober:
1 november:
8 november:
15 november:
22 november:
29 november:

ds. Tom Rijken
ds. Ineke de Feijter, Gedachtenisdienst
ds. Chris Vonck
ds. Joep de Valk
ds. Ivo de Jong
pastor Wim van Goch
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