Orde van Dienst 2 mei 2021
De 5de zondag van Pasen
Voorganger:
Ds. Chris Vonck
Brasschaat (B)

Welkom & Lezen:
Anja van Sparrentak

Orgel / Vleugel:
Rien Balkenende

Kostersdienst:
Henk Soepenberg

Beeld & Geluid:
Joop Tillema

Orgel / Pianospel
Welkom en mededelingen door Anja
We luisteren naar lied 103c
1. Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
5. Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
looft Hem, die het al bewoont.

Inleiding en Gebed
We luisteren naar lied 650: 1, 5 en 7
1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.
5. De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.
7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Lezing door Anja: Johannes 16: 5 - 15

Nu ga ik weg, naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van
jullie vraagt: “Waar gaat u naartoe?” Jullie zijn verdrietig, omdat ik
jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want
als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg
ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld
duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde – dat ze
niet in mij geloven, gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me
niet meer zien, oordeel – dat de heerser over deze wereld is
bveroordeeld.Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen
het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer
hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens
zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie
bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van
mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij –
daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van
mij heeft.
We luisteren naar lied 981
1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.
3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Overdenking
We luisteren naar lied 675
1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Gebeden (met stilte en Onzevader)
We luisteren naar lied 1010
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

Afscheid
Orgel / Pianospel

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
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 vandaag het doel: Aktie Vakantietas,
Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van
de Centrale Diaconie Prot. Gem Middelburg NL 50 RABO
0385 3828 71 onder vermelding van Aktie Vakantietas
2021. Hartelijk dank alvast voor uw hulp namens de kinderen
van het AZC en de Voedsel- bank Middelburg.
Voor de Koorkerkgemeenschap:
Uw bijdragen voor beide collecten svp naar
IBAN NL 52 INGB 0000 218 595

t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap, met vermelding
van het doel.

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 uitzendingen te bekijken,
of om de live-uitzending te volgen.
Volgende vieringen / activiteiten:
9 mei:
16 mei:
23 mei, Pinksteren:
30 mei:

ds. Gerrit Klein
ds. Alke Liebich
ds. Monique van Zoest
ds. Monique van Zoest
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