Maartenskerk
Zondag 25 augustus 2019
10e zondag van de zomer
orde van dienst

‘Gelukkig zij die wonen in Uw huis, eeuwig mogen zij U loven’
Psalm 84

Orgelmuziek
Als het kleine klokje luidt, worden we stil...
Welkom
-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat gaan het werk van zijn handen
Groet
Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
en van Jezus Christus de Heer,
door de Heilige Geest,
Amen
Wij zingen als aanvangslied Psalm 84: 1, 2 en 5
-we gaan zittenDrempelgebed
Wij zingen als afsluiting van ons gebed Psalm 84: 6
Leefregel
Wij zingen als loflied: Lied 868: 1 en 2
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
Gebed bij de opening van het Woord
Wij zingen samen met de kinderen Lied 288 ‘Goedemorgen, welkom
allemaal’ 2x
Hierna gaan de kinderen met de ‘Verhalenkoffer’ naar de
kindernevendienst.
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Gezongen Schriftlezing Psalm 84 (Psalm 84b, Liedboek 2013)
Verkondiging ‘Gelukkig wie wonen in Uw huis, eeuwig mogen zij U
loven’
Meditatief pianospel
Wij zingen met elkaar Psalm 84a ‘Wat hou ik van Uw huis’
Mededelingen en Collecten
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader (Elly en Rikkert)
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Onder het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche
gehaald worden
Wij zingen als slotlied Lied 801: 1, 5, 7 en 8
‘Door de nacht van strijd en zorgen strijdt de stoet der pelgrims voort’
Zending en Zegen
Amen

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid elkaar in het Koor van de kerk
te ontmoeten bij koffie en thee.

Genesteld aan uw hart
en aan uw altaar kind aan huis,
pelgrim die schuilt,
zo ben ik thuis
bij U, mijn God, die in uw loofhut mij bewaart.

Lied 282:1
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Aan deze viering werkten mee:
Ds. Sophie van den Berg – Hofstee, voorganger
Lieuwe Gietema, ouderling
Gina Pander, diaken
Noortje van der Welle, lector
Arjan Veen, muziek
Pieter Jan van der Vliet, kindernevendienst
Hester van der Kaa, crèche
Kees Dogger, koster
L18571
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