Maartenskerk
Zondag 8 september 2019
12e zondag van de zomer
orde van dienst

Muziek
Als het klokje luidt worden we stil
Welkom
Muzikaal moment
- wij gaan staan Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat gaan het werk van zijn handen
Moment van stilte
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Wij zingen als aanvangslied Psalm 107: 1, 3 en 4
‘Gods goedheid houdt ons staande’
- wij gaan zitten Gebed van toenadering, overgaand in het gebed om ontferming, besloten
met het kyrie van Taizé

Wij zingen als glorialied lied 217: 4 en 5
Kindermoment
Gebed bij de opening van de Bijbel
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 16: 1 - 16
Wij zingen Psalm 36: 2 ‘Uw heil is als de hemel hoog’
Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 6: 48 – 51
Wij zingen als acclamatie lied 339a ‘U komt de lof toe’
Verkondiging
Verstillend moment
Wij zingen ‘O Jezus Christus, Zoon van God’ (Zingend geloven 1/22,
tekst W. Barnard, melodie ‘Vater unser im Himmelreich’’, Leipzig 1539)

1 O Jezus Christus, Zoon van God,
geef ons het dagelijkse brood,
geef ons de zegen van het Woord
en het geloof dat daarbij hoort,
dat in ons Geest en leven zij,
waardoor Uw naam geprezen zij!
2 Messias, manna uit Gods hand
en hemels koren op ons land,
maak Gij de stenen harten mild,
zodat de honger wordt gestild
en wat elkeen te geven heeft
aan allen samen leven geeft!
3 Dan staat de tafel toebereid
voor alle mensen wijd en zijd,
op aarde voor ons allemaal
een hemels heerlijk avondmaal;
dan zal er vreugde en vrede zijn
en God alom aanbeden zijn!
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Inzameling van de gaven
(de kinderen komen weer terug uit de kindernevendienst)
Tafelgebed
U komt onze dank toe, HEER onze God, overal en altijd, door Jezus,
onze Heer. Want U hebt ons geschapen tot een leven van liefde en
lofzang, U hebt ons bevrijd, uit de macht van donker en dood en ons
uitzicht gegeven op een toekomst van licht vrijheid, vrede, vreugde,
voor al uw geliefde mensen. Daarom, HEER onze God, scharen wij ons
bij allen die U belijden als de God van hun leven en zingen wij U toe
ons lied van lof en liefde.
Heilig, heilig, heilig Here God almachtig,
heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd.
Gij alleen zijt heilig, liefdevol en machtig,
drieenig God, die een in wezen zijt. (Gez. 457: 4, Liedboek 1973)
Gezegend bent U, God onze Vader, en gezegend is Jezus, die komt in
uw Naam. Want Hij is tot het uiterste gegaan om ons voor U te
behouden, Hij heeft voor ons uit de doortocht gemaakt door de engte
van de dood naar de ruimte van het leven. En daarom bidden wij
Voorbeden en stil gebed
O God, hoor ons gebed, in Jezus´ Naam. Want Hij heeft in de nacht
van de overlevering het brood genomen, daar de dankzegging over
uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd:
Neem en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dit tot
mijn gedachtenis. Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de
dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven, en gezegd: Drink
allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u
en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dit, zo
dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha!
Zend uw Geest op ons neer, de Geest die levend maakt, en herschep
ons tot mensen die uw Zoon laten voorgaan, en niet ophouden U te
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belijden en elkaar te behoeden, de ogen gericht op uw Rijk dat komt.
Voeg ons samen met allen die ons zijn voorgegaan. God onze Vader,
gezegend zij uw Naam, tot in lengte van dagen, door Jezus Christus,
onze Heer.
Amen
Jezus ging ons voor, Hij leerde ons samen bidden. Onze Vader…
Vredegroet
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Zijn vrede ook met u.
Wij wensen elkaar “de vrede van Christus”
Nodiging
Delen van brood en wijn
Tijdens de Maaltijd van de Heer zingen wij liederen van Taizé (liederen die
we een groot aantal keren achter elkaar zingen):
‘Ubi caritas et amor’ (lied 568a)
“Waar vriendschap en liefde is, daar is God.”
‘Nada te turbe’ (lied 900)
“Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort, God alleen is genoeg”.
‘Bless the Lord, my soul’ (lied 103e)
“Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.” Psalm 103
Slotgebed
- de jongsten kunnen tijdens het voorspel van het slotlied uit de crèche
opgehaald worden Wij zingen als slotlied lied 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’
Zending en Zegen
Amen
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Na de dienst is er gelegenheid elkaar bij koffie en thee in het Koor van de
Kerk te ontmoeten.

Aan deze viering werkten mee:
ds. Aleida de Hoog (voorganger)
Anneke van Dijk (ouderling)
Jos Sinninghe (diaken)
Saskia Wiegeraad (lector)
Arie van Dijk (kindernevendienst)
Mariska Steinmann (crèche)
Dik Boelee (muziek )
Kees Kraan (kosterij)
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