Orde van Dienst
Zondag 10 oktober 2021
Voorganger: ds. Marga Haas,
Middelburg
Welkom en mededelingen:
Gerda Vreeke
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Wim Wattel
Lezen: Jacomien Kleinepier
Beeld & Geluid: Joke Homan en
Johan Kulmpenaar
Deurdienst en collecteren:
José Viveen en Leida Boone
Bloemen: Carla Oldenziel
Autodienst: Luuk Boogert en
Niels van der Velde
Koffie: Krina Wattel (vroeg),
Karel & Guy en Dick de Vlieger

Orgelspel: "Praeludium in C" BWV 545 J.S.Bach.
Welkom en mededelingen door Gerda
gemeente gaan staan

We zingen lied 377: 1, 2 en 3 (TT 109)

/
2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
maskers en mijn ijdelheid o mens van God, ik kom.
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt
o mens van God, ik kom.
Stil gebed en Woord van vertrouwen / Votum

We zingen lied 377: 6

6. Zoals ik ben -ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
o mens van God, ik kom.
gemeente gaat zitten

Inleiding
Gebed
We zingen lied 321: 1, 2, 3, 6 en 7 (LvdK 325)

2. Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.
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3. Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.
6. Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.
7. Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
Lezing door Jacomien: Marcus 10: 17 – 22
Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor
hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om
deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Waarom
noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God.
U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet,
leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw
vader en uw moeder.’ Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb
ik me daaraan gehouden.’ Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen
hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en
geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten;
kom dan terug en volg mij.’ Maar de man werd somber toen hij dit
hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen
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We zingen lied 843: 1 en 2

2. Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,
wat mij werfft en wat mij leeft,
in het vele, geld en goed,
aarden schatten, overvloed.
Vwervolg lezing: Marcus 10: 23 – 27
Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het
moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ De
leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens
uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God
binnen te gaan: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog
van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God
binnen te gaan.’ Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen
elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus keek hen aan en zei:
‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles
mogelijk.’
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We zingen lied 843: 3 en 4
3. Die mij vasthoudt, weekt en wikt,
die mij voedt en mij verkwikt,
is de Ene, goed is God,
hemelschat, genadebod.

4. Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of Hem volgen op zijn weg.

Overdenking
Orgelspel
We zingen lied 816

2. Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.
3. Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.
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4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader
Inzameling der gaven (tijdens het voorspel van het slotlied)
1ste zak: Diaconie, Unicef Nederland
Uw bijdrage svp naar IBAN NL 86 INGB 0 000 000 121
o.v.v. Kinderen Afghanistan
2de zak: Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v.Wijkkas Koorkerkgemeenschap
We zingen staande ons slotlied 422
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2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.
Afscheid en Zegen
Orgelspel: "Fuga in C" BWV 545 J.S.Bach.
Volgende vieringen / activiteiten:
17 oktober:
24 oktober:
31 oktober:
7 november:
10 november:
14 november:

ds. Wim Jansen
ds. Monique van Zoest
ds. Wim Jansen, Gedachtenisdienst.
dr. Tjaard Barnard
19.30 uur: Gemeenteavond over de
organisatiestructuur van de
Koorkerkgemeenschap
Rev. Dirk van Leeuwen
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