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Openluchtdienst

3 juni  2018 •  Abdi jp le in  •  10 .00  uur
met de Vlis-singers en kinderkoor Hemelsblauw

Zingend geloven in de stad
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ZINGEND GELOVEN IN DE STAD

Zondag 3 juni vieren we als Nieuwe Kerkgemeente een bijzondere dienst op 
het Abdijplein. Dat weekend wordt het koorfestival in onze stad gehouden: 
Middelburg VÓLkoren. Op een groot aantal locaties treden koren,  
zanggroepen en ensembles op uit heel Nederland. Een mooie aanleiding, 
vonden wij, om als Nieuwe Kerkgemeente in het hart van Middelburg een 
eredienst te vieren waarin iedereen welkom is. 
We gaan veel zingen en er is muziek van de Vlis-singers en kinderkoor  
Hemelsblauw. Christian Blaha begeleidt de gemeentezang op de piano. 
De dienst staat in het kader van een lied van Sytze de Vries: ‘Zolang wij 
ademhalen, schept Gij in ons de kracht om zingend te vertalen waartoe wij 
zijn gedacht’. Dit lied bevat een aantal verwijzingen naar bijbelverhalen, 
waaronder het verhaal van Paulus en Silas uit Handelingen 16. Midden in de 
nacht, in hun cel zingen zij – met Psalmen – de deuren uit het slot. Dit lied 
van Sytze de Vries staat centraal in de Liedpreek.  
De kinderen zullen in de kindernevendienst een workshop zingen krijgen 
onder leiding van Petra Wagemaker. Er is voor de allerkleinsten crèche in de 
Nieuwe Kerk.
We hebben aan gemeenteleden gevraagd om hun favoriete liederen op te 
geven. Velen gaven daar aan gehoor! Een aantal van deze favoriete liederen 
zingen we voordat de dienst begint, andere liederen hebben we in de dienst 
een plaats gegeven. De poëzie van de liederen, de beelden, de klank van 
de muziek, ze verwoorden vaak goed wat we geloven. Soms beter dan onze 
woorden. Geloven is ondenkbaar zonder gezang! Door te zingen verbinden 
wij ons aan elkaar en loven wij met onze adem de Heer, onze God!
De dienst begint om 10.00 uur, vanaf 9.45 uur gaan we zingen! 

Protestantse Gemeente Middelburg | Nieuwe Kerkgemeente 
Voorgangers:   ds. Chris Bakker en ds. Paulien Couvée
Ouderling van dienst:  Ivette van der Sluijs
Diaken van dienst:  David Brouwer
Begeleiding:   Christian Blaha
Koor:    de Vlis-singers o.l.v. Epjan Kwast
              kinderkoor Hemelsblauw o.l.v. Petra Wagemaker
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SAMENZANG VOOR DE DIENST

Zingen:  Lied 885   

  Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Refrein: 
  Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
  iedere morgen aan mij weer betoond.
  Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
  Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

  Refrein

Zingen: Lied 886 
  
  Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Zingen: Lied 969 

  1. In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord 
één wordt de mensheid door zijn troost 
de wereld door zijn woord.  
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2.  Tot ieder hart, dat Hem behoort 
met Hem gemeenschap vindt.  
De dienst aan Hem is ‘t gouden koord 
dat allen samen bindt.   

3.  Geliefden, sluit u dan aaneen,  
vanwaar en wie ge ook  zijt;  
als kinderen om uw Vader heen  
en Christus toegewijd.  

4.  Laat zuid en noord nu zijn verblijd,  
Hem prijzen west en oost.  
Aan Christus hoort de wereld wijd,  
in Hem is zij vertroost.  

Zingen: Lied 139b
Coupletten: de Vlis-singers, refrein: allen

1. Heer, U doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan.
En U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend.
En waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent!

Refrein:
  Heer, U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij,  
  en U bent voor mij, en naast mij, en om mij heen.
  Heer, U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij,  
  en U bent voor mij, en naast mij, en om mij heen.

Elke dag!

2. Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot
ben ik door U geweven, U bent oneindig groot!
Ik dank U voor dit wonder Heer, dat U mijn leven kent.
En - wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent!

Refrein
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ORDE VAN DIENST

Welkom door de ouderling van dienst

Stil gebed

Intochtslied:  Lied 280: 1, 4 en 5  
Allen gaan staan.

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar ‘t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

4.  Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?

5. Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

voorganger:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft
voorganger die trouw blijft tot in eeuwigheid 
allen:   en die niet laat varen het werk van zijn handen. 

Drempelgebed

Zingen: Lied 280: 6
We gaan zitten.

6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van ‘t Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.
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Kyriegebed

Hemelsblauw zingt het Gloria: Lied 309a

Gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria en los cielos!
A Dios la gloria por siempre!
Alleluya, Amén!

De kinderen verlaten het plein om naar de kindernevendienst te gaan.

Groet  voorganger:  De HEER zij met U.  
  allen:  Ook met u zij de HEER. 

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing:  Psalm 146
in vertaling van Sytze de Vries

        
Van God te zingen:
is mijn lust en mijn leven!
 
Mensen zijn mensen,
wat kan ik verwachten?
Ze gaan voorbij,
wat laten ze na?
 
Je bent beter uit 
door op God te vertrouwen,
Hij is onze oorsprong,
Hij is ons begin
en blijft ons bij.
 
Wie in het nauw zit
geeft hij ruimte
brood biedt hij
aan wie honger heeft,
boeien verbreekt hij,
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de blinde krijgt zicht,
wie al te belast is
zet hij op zijn benen.
 
Wie recht doet
geeft hij liefde.
Hij koestert de vreemde
en is een helper
van wie alleen gaat.
Tegen wie kwaad doen 
treedt Hij op.
 
Dit is zijn beleid
voor altijd!
Van Hem te zingen:
mijn lust en mijn leven!

Lezing van het lied ‘Zolang wij ademhalen’

Zingen:  Onderweg
Coupletten: de Vlis-singers, refrein: allen

Refrein:  
  Wij zijn onderweg. (3x)
  
  Wij zijn onderweg, onderweg naar een oneindig feest.
  En soms hoor ik het gejuich,
  ook al ben ik er nog nooit geweest.

En wij blijven bij elkaar.
We hebben niet zo heel veel tijd
en we houden elkaar vast,
want dan raken we de weg niet kwijt.

En de eeuwen gaan voorbij,
iedere kleur en elk gezicht
is een schakel in de rij.
Wij reizen samen in Zijn licht.
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Ja, ik mag nu al iets ervaren.
Dan kom ik dichter bij het doel.
Dan gaat de hemel voor ons open,
wat een gevoel.

Wij zijn onderweg,
en we moeten zoveel dalen door.
En niemand weet waarom
maar we zoeken naar het juiste spoor.

Als de nacht begint
en het donker duurt een eeuwigheid,
dan zoeken we Zijn kracht,
omdat Hij ons naar het leven leidt.

Je mag dromen van die dag,
maar onze woorden zijn te klein.
Er is niemand die begrijpt
hoe onvoorstelbaar het zal zijn.
En het verdriet dat wij nu delen,
met onze reis nog voor de boeg,
is al gedragen tot het einde,
dat is genoeg.

Laten we reizen naar de toekomst,
het is een groot geweldig plan,
en omdat Hij het heeft geschreven,
ben ik niet bang.
Wij zijn onderweg.

Wij zijn onderweg. (4x)

En op een dag zal het gebeuren,
dan zal ik juichen voor Zijn troon.
En ik mag nu al zeker weten,
dat ik bij Hem woon.
Ja, dan gaat alles in vervulling,
dan is de reis voorgoed voorbij.
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Dan is de last van onze schouders,
want we zijn vrij.

Wij zijn onderweg. (3x)

Schriftlezing: Handelingen 16: 25-32

Zingen: Wonderen
Coupletten: de Vlis-singers, refrein: allen

Refrein:
Wonderen gebeuren waar niemand ze verwacht,
waar mensen samen door het leven gaan.
Kijk maar om je heen waar liefde wordt gebracht,
kleurt een wonderlijke vreugde het bestaan.

Refrein

Het zijn de kleine dingen die eenvoudig lijken,  
die ons verrijken en verwijzen naar het licht.
Warme woorden voor elkaar, een sympathiek gebaar,  
een open deur, een vriendelijk gezicht.
Kleine dingen die om niet worden gegeven.  
Een vriend die belt op een cruciaal moment.
Gewone dingen, die plotseling gaan leven  
en die vertellen hoe waardevol je bent.
Refrein

Het zijn de kleine dingen die ons leven kleuren.  
Een stoet van wolken met een krans van avondrood.
Een oude boom als silhouet aan de horizon gezet,  
het leven geeft zich in de kleine dingen bloot.
Zachte klanken uit een eindeloze verte,  
de volle maan aan de wijde hemelboog,
en alle sterren die continu verwijzen naar onze oorsprong:  
het licht van hemelhoog.

  Refrein (2x)
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Liedpreek bij:  ‘Zolang wij ademhalen’

Zingen: Lied 657

1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ‘t licht getild!

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest. 
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Dank en voorbeden, stil gebed, waarna we het Onze Vader bidden

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Het samengestelde koor van de Nieuwe Kerkgemeente zingt:  
  ‘Kom, prijst de Heer’

Slotlied: Lied 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Zegen 

De Vlis-singers zingen ‘Zegenbede’

De Here zegene en behoede u,
De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. (2x)

Machtig is de Heer die het leven ons gaf, Zijn naam is groot.
Hij stond op uit het graf, overwon zo de dood die ons omsloot.
Zo zet Hij ons in de vrijheid,
en Hij sprak en gaf ons het Woord.
Hij gaat mee heel ons leven lang,
En Zijn Woord leeft in ons voort, in ons voort.

De Here zegene en behoede u,
De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. (2x)

Bij de uitgang is een inzameling van gaven, bestemd voor het werk van de  
Protestantse Gemeente Middelburg en voor het werk van de diaconie.

Wilt u meer weten over de Nieuwe Kerkgemeente? 
Kijk dan op onze website: ww.nieuwekerkgemeente.nl

Met dank aan de organisatie van ‘Middelburg VÓLkoren’, die het ons  
mogelijk maakt deze dienst op het Abdijplein te houden.


