Maartenskerk
Zondag 3 november 2019
7e zondag van de herfst
orde voor de
Dienst aan tafel

Vooraf oefenen we

- Lied 378
- Lied 719

Als het klokje luidt worden we stil
Welkom
Muzikaal moment - improvisatie op Lied 382
O alle gij dorstigen komt tot de stromen...
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 92 : 1, 2, 7 en 8
Inleiding over het thema en over de kinderen
Kyrie en Gloria:
Wij zingen Lied 301e: refrein solo, dan allen
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Om mensen, vernederd en niet in tel,
om elk slachtoffer in het spel van wie macht heeft,
om mensen, beschaamd in hun verlangen naar vrede:
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Om kleine mensen, niet gehoord in hun protest,
om alle onaanzienlijken, die hopen op U,
die de droom van uw Koninkrijk bewaren:
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
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na inleidende zin:
zingen wij het Glorialied – Lied 719
Gebed van de zondag
Torahlezing Genesis 12 : 1-8
Wij zingen Lied 803 : 1, 2 en 3
Evangelielezing Lucas 19 : 1-10
Wij zingen Lied 531 : 2 en 3
Verkondiging
Meditatieve muziek
Wij zingen Lied 377
GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen en collecten
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed en afsluitende bede
MAALTIJD VAN DE HEER
Tafelgebed uit Iona

(Iona Abbey worship book - vertaling Gert Landman)

Beurtspraak
Breng dank God, want Hij is goed!
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Wij zeggen U dank, lieve God …
(dankzegging aan tafel)
… als wij ons voegen in hun loflied
en uw oneindige grootheid bezingen:
Lied 405 : 4
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
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Gezegend is onze broeder Jezus …
(instellingswoorden)
Hierna zingen we (Ionabundel II-13, refrein): voorzang, dan allen

Hoor ons, o Christus …
(bede om de Geest)
En zoals U ons leerde, zo bidden wij samen:
Onze Vader …
Vredegroet
Uitdelingswoorden
Gemeenschap van brood en beker, onder Taizémuziek:
Bij het rondgaan van het brood zingen wij Jesus Christ, bread of life
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Bij het rondgaan van de beker zingen wij Ubi caritas

Slotgebed
Onder het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche gehaald
worden

Wij zingen als slotlied Lied 378
Wegzending en zegen
Amen
Aan deze viering werkten mee:
Ds. Gert Landman
Jon de Gier, ouderling
Jan Temmink, diaken
Marianne Boer, Gina Pander, Karin Davids, Lydia Steensma en Burgje
Smits-Roza – Avondmaalsgroep
Conny Sonneveld, lector
Bert Boer, organist
Begeleiding kinderen – ouders
Anneke van Dijk, crèche
Eric en Wiggert Sonneveld, kosters
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Leden kerngroep Eredienst – Jon de Gier, Sabine Eimers, Bert Boer,
Conny Sonneveld, Carl van Waaij, Ellen Bol.

6

