Maartenskerk
Zondag 6 mei 2018
orde van dienst

Muziek
Als het klokje luidt worden we stil
Stilte
Welkom
Muzikaal moment – Fantasia van J.S. Bach
Gemeente gaat staan
Moment van stilte

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
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Wij zingen als aanvangslied Psalm 66 : 1 en 3
Gemeente gaat zitten
Beamer: Kyrie Eleison door Willem Vermandere
Leefregel Mattheus 6 : 24 - 34
Wij zingen Kijk eens naar de vogels AWN IV/17

2.

Let eens op de bloemen, de leliën zo schoon,
ze werken niet, ze spinnen niet, wie draagt zo'n mooie kroon?
Geen koning en geen keizer zo zorgeloos, zo wijzer,
zij staan te pronken op het land en leven uit Gods hand.
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3.

Maak je toch geen zorgen geloof niet zo klein,
het eten en het drinken zal er morgen ook wel zijn!
Begin vandaag te leven, God zal je alles geven
en morgen zie je dan wel weer. Vertrouw op God de Heer!

Gebed bij de opening van de Schrift
Gesprek met de kinderen
Lezing Micha 4 : 1 - 6
Wij zingen Lied 447
Lezing Johannes 21 : 15 - 24
Wij zingen Lied 649
Verkondiging
Wij zingen Lied 657
Mededelingen en collecten
Bericht van overlijden
Stilte
Wij zingen Lied 961
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Wij zingen als slotlied Lied 607
(onder het voorspel van dit lied kunnen de jongsten uit de crèche gehaald
worden)

Wegzending en Zegen
Amen
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Van harte welkom na de viering om met elkaar koffie en thee te
drinken in het koor van de kerk

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Bernard Baakman, voorganger
Corine ter Horst, ouderling
Dianne Rietveld, diaken
Femke Koornneef, lector
Arie van Dijk, kindernevendienst
Lieke Lindijer, crèche
Johan Beuckens, organist
Jon de Gier, beamer
Eric en Wiggert Sonneveld, kosters
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