Maartenskerk
Zondag 20 oktober 2019
5e zondag van de herfst
orde van dienst

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U
naar Psalm 42:1
In deze dienst zal Karlijn Koornneef geloofsbelijdenis doen

Bij binnenkomst klinkt muziek
Als het 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 wat zijn hand begonnen is.
Groet
Genade voor jullie en vrede
van God onze Vader
van Jezus Christus de Heer
door de Heilige Geest
Amen
Wij zingen samen met muziekgroep Testify ‘Heer, U doorgrondt en kent
mij’ Psalm 139b
-we gaan zittenGebed
Wij zingen samen met de kinderen Lied 288
Moment met de kinderen. Hierna gaan de kinderen met het licht van de
Paaskaars naar de kindernevendienst.
Inleiding op de lezingen
Lezing uit het Oude Testament Psalm 42
Wij zingen in aansluiting op onze lezing Psalm 42: 1, 5 en 7
Lezing uit het Nieuwe Testament Johannes 4:6b-15
Verkondiging
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Wij zingen als lied van toewijding Opwekking 630 ‘Vader U bent goed’
Coupletten door Testify, refrein door allen
Op elk moment van mijn leven
in voor of tegen spoed
aanbid ik U, mijn Jezus
en dank U voor Uw bloed.
Ik vind kracht in U mijn Vader,
als ik heel dicht bij U ben.
Mijn hart en mijn gedachten
worden warm als ik bedenk:
Refrein
Vader U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.
Op elk moment van mijn leven
bij dag en bij nacht
wil ik Uw woorden lezen
en dragen in mijn hart.
In de stormen van mijn leven,
in de regen, in de kou,
wil ik schuilen in Uw vrede,
wil ik rusten in Uw trouw.
Refrein 2x
Inleiding op de openbare geloofsbelijdenis
Getuigenis van Karlijn Koornneef
-we gaan staanKarlijn, jij die vandaag je doop wilt beamen,
en jullie allen, die jullie doop willen gedenken,
zeg tegen alle kwade machten in
wat de kerk belijdt, de eeuwen door:
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Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, ….
Gelofte van de gemeente
Gemeente, wilt u Karlijn naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en
wilt u haar helpen Christus na te volgen?
Ja, dat willen wij
Gelofte van Karlijn
Zegen door handoplegging
Verwelkoming
Gemeente, draag Karlijn, die belijdenis van het geloof heeft afgelegd in uw
gebeden en ga met haar de weg van het Koninkrijk.
Welkom kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

Wij zingen Karlijn Gods zegen toe met Lied 416: 1 en 2
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
-we gaan zittenMededelingen en Collecten
Tijdens de collecte speelt de organist I know that my redeemer liveth
from Messiah, HWV 56
De kinderen komen weer bij ons terug in de kerk.
Bericht van overlijden, moment van stilte, we zingen Lied 961
Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.
Dankgebed en Voorbeden, afgesloten met een gezongen Onze Vader
(Opwekking 436)
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Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard'.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. 2x
Onze Vader in de hemel,
geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid 2x
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. 2x
Amen. Amen.
Wij zingen als slotlied Lied 657 ‘Zolang wij ademhalen’ 1, 2 en 4
Zending en Zegen
Amen

Na deze dienst kun je Karlijn voor in de kerk feliciteren. Er is koffie en thee
in het koor van de kerk. Ds. Sophie van den Berg-Hofstee is voorin de
kerk aanwezig voor ontmoeting.
Aan deze dienst werkten mee:
Ds. Sophie Hofstee, voorganger
Lieuwe Gietema, ouderling
Gina Pander, diaken
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Jaap Meijer, lector
Arjan Veen, organist
Pieter Jan van der Vliet, kindernev.dienst
Mariska Steinmann, crèche
Kees Dogger, koster
Muziekgroep Testify uit Langbroek: Annemarie Buijs, Joanne Buijs en
Christine van Lunteren
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