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Tweede zondag van de veertigdagentijd

Voorganger:
ds Joep de Valk
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Welkom & Lezen:
Anja van Sparrentak

Orgel / Vleugel:
Rien Balkenende

Kostersdienst:
Henk Kappers

Beeld & Geluid:
Joke Homan en/of
Johan Klumpenaar

Orgel/Pianospel
Welkom en mededelingen door Anja

Thema: “Visioenen, kun je er in geloven?”
We luisteren naar een lied van Jan van Opbergen
1. Dat nieuwe geestkracht ons vervult,
vernieuwd geloof met groot geduld,
vanwege ooit een beter land,
het ligt in onze eigen hand.
3, Dat wij niet om te kopen zijn
met geld en goed, met schone schijn.
dat God ons lange adem geeft,
zodat zijn toekomst in ons leeft.
Votum en groet
Inleiding / stilte / inkeergebed
We luisteren naar een lied van Lenie van Reijendam-Beek
Als wij wisten wat wij deden
was er geen betreurd verleden
en wij leefden in het heden - in de vrede.
Als wij zouden onderscheiden
goed en kwaad en tussenbeiden
zouden mensen minder strijden - minder lijden.
Doe uw dwaasheid overwegen
spreek ons met uw woorden tegen
laat geen waarheid zijn verzwegen - ons tot zegen.

Lezingen door Anja
Verhaal uit de bijbel: Exodus 24: 12 – 18
Mozes op de berg van God

De Eeuwige zei tegen Mozes:
‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar;
dan zal ik je de stenen platen geven met de wetten en geboden
die ik heb geschreven om het volk te onderrichten.’
Samen met zijn dienaar Jozua
ging Mozes de berg van God op.
Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen,
Aäron en Chur blijven bij u.
Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen,
dan kan hij zich tot hen wenden.’
Terwijl Mozes de berg op ging,
werd deze overdekt door een wolk:
de majesteit van de Eeuwige rustte op de Sinai.
Zes dagen lang bedekte de wolk de berg.
Op de zevende dag riep Hij Mozes vanuit de wolk.
De majesteit van de Eeuwige was
als een verzengend vuur op de top van de berg
in de ogen van de Israëlieten
Toen ging Mozes de wolk binnen
en hij klom de berg op en hij bleef op de berg
veertig dagen en veertig nachten.
Kort orgelspel
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Verhaal uit de bijbel Matteus 17, 1-9

Jezus met Mozes en Elia
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en
diens broer Johannes
met zich mee een hoge berg op,
om met hen alleen te zijn.
Voor hun ogen veranderde hij.
Zijn gezicht ging stralen als de zon en
zijn kleren werden wit als licht.
En - Zie! - Mozes en Elia verschenen aan hun,
in gesprek met hem.
Petrus zei daarop tegen Jezus:
‘Heer, het is goed dat wij hier zijn.
Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken,
voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.’
En terwijl hij nog sprak, - Zie! een wolk vol van licht overschaduwde hen,
en - Zie! - een stem uit die wolk sprak:
‘Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.
Luister naar Hem.’
Toen de leerlingen dat hoorden,
wierpen ze zich voorover neer
en werden ze vreselijk bang.
Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei:
‘Kom bij zinnen en wees niet bang.’
Toen ze hun ogen opsloegen,
zagen ze niemand dan Jezus alleen.
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We luisteren naar een lied uit de bundel Eva’s lied,
tekst van Marijke de Bruijne
In de harten van de mensen
leeft een eeuwig oud gerucht
van een wereld die volmaakt was,
waarvan God zag dat zij goed was,
lichtend beeld dat van ons vlucht.
Dunne draad van licht en leven,
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.
Overdenking
Orgel/Pianospel
Voorbeden, meditatieve stilte, Onze Vader
We luisteren naar het slotlied van Marijke de Bruijne
Wij mensen blijven dromen
dromen en vergezichten zien,
een nieuwe aarde die zal komen:
merk jij al iets misschien?
Wij dromen van gelijke rechten
die ieder mens dan heeft;
niet langer tegen onrecht vechten,
daar ’t recht van liefde leeft.
Afscheid en zegen
En licht en sterk, vol zachte krachten,
die onverzet’lijk zijn
bevechten wij de kwade machten
die niet te tellen zijn.
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Waar mensen putten uit de bronnen
van droom als werk’lijkheid
daar is Gods toekomst al begonnen
in onze levenstijd.
Afscheid en Zegen
Orgel/Pianospel
_______________________________________________________
Inzameling der gaven:
In verband met de corona-maatregelen wordt er niet gecollecteerd,
maar u kunt uw bijdragen als volgt overmaken:
Voor de Diaconie is deze week het doel:
Kerk in Aktie, IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457
o.v.v. Pioniersplekken/Koorkerk Middelburg.
Zie voor meer informatie de Vierpas.
Voor de Koorkerkgemeenschap:
IBAN NL 52 INGB 0000 218 595

t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap
U kunt de dienst live volgen op het Internet.
Het is ook mogelijk om later te kijken.
Hoe?
Stap 1: ga naar de site www.kerkdienstgemist.nl
Stap 2: vul in bij ‘Zoek kerk’: Koorkerk
Klik vervolgens op het groene rondje
Stap 3: klik op de foto van de Koorkerk
U kunt nu kiezen om eerdere uitzendingente bekijken,
of om de live-uitzending te volgen.
Volgende vieringen / activiteiten:
7 maart:
14 maart:
21 Maart:
28 maart:

Marianne Zandbergen
Pastor Wim van Goch
ds. André Meiresonn
ds. Marga Haas
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