Maartenskerk
Zondag 8 april 2018
orde van dienst

Orgelspel
Wij worden stil (het kleine klokje luidt)
Welkom
Muzikaal moment
Gemeente gaat 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!

1

Wij zingen als aanvangslied Dit huis, een herberg onderweg
Zingende Gezegend 213

2.

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven –
plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.
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3.

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.

Gemeente gaat zitten
Gebed van toenadering
Wij zingen Lied 19: 5
Leefregel
Wij zingen Lied 19: 3 en 4
Gebed bij de opening van de Schrift
Kindermoment
Lezing Ezechiel 37: 1 – 10
Wij zingen Lied 687: 1
Lezing Johannes 20: 19 – 31
Wij zingen Lied 687: 2 en 3
Verkondiging
Verstillend moment (orgelspel )
Wij zingen Lied 636
Mededelingen en collecten
(tijdens collecte komen de kinderen terug uit de kindernevendienst)
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Bericht van overlijden
Stilte
Wij zingen Lied 961 Niemand leeft voor zichzelf
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Wij zingen als slotlied Niet zien en toch geloven
Zingende Gezegend 169
(onder het voorspel van dit lied kunnen de kinderen uit de crèche gehaald worden)

3. Niet zien en toch geloven –
uw dag komt naderbij!
De oren van de dove
ontsluit en opent Gij!
En al wie in den blinde
op U alleen vertrouwt,
zal eenmaal ondervinden
dat wie gelooft, aanschouwt!

2. Niet zien en toch geloven:
vertrouwend verdergaan,
niet horend, als een dove,
niet ziende, blind voortaan,
niet reikend met mijn handen
naar meer dan Gij mij geeft,
maar wijs door scha en schande
geloven dat Gij leeft!

Wegzending en Zegen
Amen
Na de dienst is er gelegenheid elkaar in het koor van de kerk bij koffie en
thee te ontmoeten.
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