Maartenskerk
Zondag 17 november 2019
9e zondag van de herfst
orde van dienst

Muziek
Als het klokje luidt worden we stil…

Welkom
- wij gaan staan Moment van stilte
Bemoediging
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
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Wij zingen als aanvangslied Psalm 25: 1 en 2
‘Heer, ik hef mijn hart en handen op tot U’
- wij gaan zitten Gebed om ontferming
Wij zingen lied 103 e ‘Bless the Lord’ 4x: allen, vrouwen, mannen, allen
Leefregel Deuteronomium 30: 15 - 20
Wij zingen lied 316 : 1 en 4 ‘Het woord dat u ten leven riep’
Aanroeping van de Heilige Geest
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Gesprek met de kinderen
Wij zingen ‘Vannacht zal het wonder gebeuren’ (Alles wordt nieuw I / 7)
Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.

1 Vannacht zal het wonder gebeuren,
wij hebben het lam reeds geslacht,
zijn bloed streken wij aan de deuren,
Egypte zal huis aan huis treuren,
maar wij gaan op reis deze nacht,
maar wij gaan op reis deze nacht.
2. Wij moeten ons brood haastig eten.
Het is weliswaar niet goed gaar,
maar wat hindert dat, nu wij weten
dat de Heer ons niet heeft vergeten,
met mantels al aan staan wij klaar. (bis)
3. Vannacht komen wij weer tot leven
en gaan in een lange stoet,
naar ’t land dat de Heer ons zal geven,
waar geen zweep meer wordt opgeheven,
waar wij leven in overvloed. (bis)

Lezing Jesaja 1 : 21 - 26
Wij zingen lied 743 ‘Wij offerden aan goden’
Lezing Lukas 19 : 41 - 48
Wij zingen lied 187 ‘Runderen, schapen en duiven te koop’
Verkondiging
Wij zingen lied 550 ‘Verheug u, gij dochter van Sion’
Mededelingen en collecten
3

Gedachtenis
Bericht van overlijden
Stilte
Wij zingen lied 961 (bewerkt):Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven verbonden met God en elkaar
In tijd en eeuwigheid.
Gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
Onze Vader.
- de jongsten kunnen tijdens het voorspel van het slotlied uit de crèche
opgehaald worden Wij zingen als slotlied lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Wegzending en Zegen
Amen

U bent van harte uitgenodigd elkaar bij koffie en thee in het Koor van de
Kerk te ontmoeten.
Aan deze dienst werkten mee:
Ds Bernard H. Baakman, voorganger
Friedhild den Toom, ouderling
Leo Kamphorst, diaken
Jaap Landheer, lector
Dik Boelee, muziek
Marianne Boer en Conny Sonneveld, kindernevendienst
Mariska Steinmann, crèche
Kees Dogger, kosterij
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