Maartenskerk
Zondag 6 oktober 2019
3e zondag van de herfst
‘Israël-zondag’
orde van dienst

Spraakmakende Bijbelverhalen:
David en Saul
m.m.v. ds. Reinier Gosker
en het Ad-Hoc koor o.l.v. Bert Boer

Muziek
-als het klokje luidt worden we stilWelkom
Muzikaal moment Fuga in f mineur - Ludwig Krebs (1713-1780)
-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 loslaat wat zijn hand begonnen is
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
We zingen als aanvangslied Lied 513 1 en 3: koor, 2 en 4: allen
-we gaan zittenGebed van toenadering en ontferming
We zingen als Glorialied Psalm 136: 1, 2, 12 en 13
Gebed van de zondag
Inleiding op de lezingen
Gesprek met de kinderen
-kinderen gaan nu naar de kindernevendienstLezing Tweede Testament Lukas 17: 1-6
Luisterlied: Psalm 23
1

The Lord’s my Shepherd, I’ll not want;
He makes me down to lie
In pastures green; He leadeth me
The quiet waters by.

2

2

My soul He doth restore again,
And me to walk doth make
Within the paths of righteousness,
E’en for His own name’s sake.
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Yea, though I walk in death’s dark vale,
Yet will I fear no ill;
For Thou art with me, and Thy rod
And staff me comfort still.

4

My table Thou hast furnished
In presence of my foes;
My head Thou dost with oil anoint,
And my cup overflows.

5

Goodness and mercy all my life
Shall surely follow me,
And in God’s house for evermore
My dwelling-place shall be.

Lezing Eerste testament 1 Samuel 24: 1-23
Wij zingen Psalm 91a: 1
Verkondiging
Stilte
Wij zingen Lied 859
Mededelingen en collecten
ondertussen zingt het koor: ‘Hiney Matov’
Hiney matov oema nayim
shèvet achim gam yachad

Komt, ziet hoe goed en hoe lieflijk
het is, als broeders (mensen)
tezamen wonen! Ps. 133:1

-de kinderen komen weer terug uit de kindernevendienstGebeden
en gezongen Onze Vader (tekst NBV, mel. Rien Verbeek)
3

(eventueel kunnen de jongsten tijdens het voorspel van het slotlied
opgehaald worden)

We zingen als slotlied Psalm 122’’ (uit: Gezangen voor liturgie)
coupletten: koor en refrein: allen

4

1

Ik was verheugd toen ik het hoorde:
'Wij gaan op weg naar het huis van de Heer.'
En nu staan wij voor uw poorten, op uw grond, Jeruzalem.
refrein

2

Alle stammen van Israël trekken er heen in karavanen
om uit te roepen de Naam van de Heer, dat is onze heilige plicht.
refrein

3

Daar staan de zetels van het gerecht,
daar staat de koningstroon van David.
Bid om vrede voor deze stad, wens haar kinderen alle zegen.
refrein

4

Alle voorspoed wens ik jou, lieve woning van mijn vrienden,
stad van God, ik wens je vrede, vrede, vrede voor altijd.
refrein

Zending en Zegen
Amen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar bij koffie en thee in het Koor van de
Kerk te ontmoeten. Aansluitend wordt met gebruik van de beamer de
tentoonstelling gepresenteerd, en is er gelegenheid om met ds.Gosker
nog door te praten.
aan deze dienst werkten (o.a.) mee:
ds. Teun Kruijswijk Jansen
ds. Reinier Gosker
Jon de Gier (ouderling)
Jos Sinninghe (diaken)
Bea van Rijn (lector)
Margreet Morelissen en Hester van der Kaa (kindernevendienst)
Marijke van Balen (crèche)
Dik Boelee (muziek)
Ad-Hoc koor o.l.v. Bert Boer
Jon de Gier (beamer na de dienst)
Kees Kraan (kosterij)
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