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Orgelspel: Fantasia in C klein, BWV 537 - J.S. Bach (1685-1750)
Welkom en mededelingen door Hugo
gemeente gaan staan

We zingen lied 217: 1, 2 en 3

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
3. Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, Licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Woord van vertrouwen / Votum
We zingen lied 695: 1, 2 en 3

2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
Mijn tijd is in uw hand.
gemeente gaat zitten

Inleiding / Stilte / Gebed
We zingen lied 316: 1 en 2

2. Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren?

Lezing door Trees: Deuteronomium 30: 11-20
Want dit gebod
dat ik je heden gebied:
het is niet te wonderlijk voor je
en niet te ver weg is het;
niet in de hemelen is het,om te zeggen
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‘wie zal voor ons opklimmen ten hemel,
het voor ons halen
en het ons doen horen,
zodat wij het kunnen doen?’;
niet aan de overzijde van de zee is het,om te zeggen
‘wie zal voor ons oversteken
naar de overzij van de zee,
het voor ons halen
en het ons doen horen,
zodat wij het kunnen doen?’;
nee, zeer dicht bij je is het woord:
in je mond en in je hart,
om het te doen!
Zie, gegeven heb ik heden aan je aanschijn
het leven en het goede,de dood en het kwade,
nu ik je gebied
vandaag
om lief te hebben
de Ene, je God, door te wandelen
in zijn wegen,
en te bewaken zijn geboden,
zijn inzettingen en zijn rechtsregels;
leven zul je dan en talrijk worden,
zegenen zal jou de Ene, je God,
in het land
waar jij komt om het te beërven.
Maar als je hart zich afwendt en je niet hoort,
je je laat meeslepen
en je buigen zult voor ándere goden
en die zult dienen,
dan heb ik u heden gemeld
dat ge verloren en teloor zult gaan;
ge zult geen dagen verlengen
op de –rode– grond
waarvoor je nu de Jordaan oversteekt
om daar te komen, om haar te beërven.
Ik laat heden tegen u getuigen
de hemelen en de aarde;
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het leven en de dood
heb ik gegeven aan uw aanschijn,
de zegen en de verwensing;
kies dan het leven,
opdat je leeft, jij en je zaad,
door lief te hebben de Ene, je God,
door te horen naar zijn stem
en hem aan te hangen;
want hij is je leven en de lengte van je dagen
om te zetelen op de –rode– grond
welke de Ene aan je vaderen,
aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob
heeft gezworen
hun te geven.

We zingen lied 316: 3 en 4
3. Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart toespreken.
4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

Overdenking
Orgelspel
Voorbeden, Stilte,
Onze Vader
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Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede: een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid
en brood gerechtigheid is en genade waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.
Amen
Inzameling der gaven (tijdens het voorspel van het bslotlied)
1ste zak: Diaconie, Kerk in Aktie, Rossing Center
Uw bijdrage svp naar IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457
o.v.v. Vredesweek Rossing Center Israël.
2de zak: Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v.Wijkkas Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied 976: 1, 2 en 3
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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
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.

Afscheid en Zegen
“God sterft niet uit als wij ophouden in God te geloven,
maar wij houden op te leven
als we niet meer verlicht worden
door die dagelijkse, wondere ervaring
van de levensbron,
die alle begrip te boven gaat”.
Moge de zegen van de Eeuwige je dragen, zoals zij miljoenen mensen
voor ons gedragen heeft in de mooie en de moeilijke momenten van
hun leven:
De Ene zal je zegenen
en je bewaken!
De Ene laat zijn aanschijn tot je oplichten
en is je genadig!
De Ene heft haar aanschijn tot je op
en legt op jou vrede.

We zingen:
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Orgelspel: Fuga in C klein, BWV 537 - J.S. Bach (1685-1750)
Volgende vieringen / activiteiten:
10 oktober:
17 oktober:
24 oktober:
31 oktober:

ds. Marga Haas
ds. Wim Jansen
ds. Monique van Zoest
ds. Wim Jansen, Gedachtenisdienst.

@ Herhaalde oproep van Simone Ludikhuijze:
Als u uw (pas)foto met emailadres en tel. nummer voor het
Koorkerkersboekje nog niet hebt verstrekt, wilt u dat dan zo snel
mogelijk alsnog doen. Het moet/mag er zo uitzien:
Simone Ludikhuijze

simlud@live.nl
06-21341122

Zenden aan: Janny Bil:
Postadres: Vriezenveenseweg 7 4352 AG Gapinge
Mailadres: jannybil@zonnet.nl

Alvast bedankt!
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