Zondag 13 mei 2018
Zevende zondag van Pasen
‘Zondag weeskind’
orde van dienst

Leven onder de regenboog

Muziek
en oefenen van een lied
(als het klokje luidt worden we stil)
Stilte
Welkom
Pianospel: F.Chopin, Polonaise in c# mineur op. 26 no. 1
(allen gaan staan)
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
En niet loslaat wat zijn hand begonnen is
Groet
Die Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Wij zingen als aanvangslied lied 275 : 1, 2 en 3
‘Lied van Gods aanwezigheid’
(allen gaan zitten)
Gebed van toenadering en ontferming
beëindigd door lied 275 : 4 en 5
Woord van bevrijding
Wij zingen als glorialied Psalm 68 : 7
Met de kinderen,
bij het kunstwerk van Mirjam Verhoef
we zingen ‘Het zeven-kleuren-lied’ (Eveline Stern)
(aansluitend gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
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Eerste lezing Genesis 9, 8 – 17
Wij zingen lied 350 ‘Het water van de grote vloed’ : 1, 2 en 3
Tweede lezing Hebreeën 11, 1 – 7
Wij zingen lied 350 : 4, 5, 6 en 7
Verkondiging
Stilte
Wij zingen ‘Lied van de boog’ (tekst: Wim Pendrecht, mel. lied 657)
1 Een boog van licht en leven
stond hoog onder de zon
om glans en gloed te geven
aan Gods vernieuwd verbond.
De duif, vol geest van vreugde,
zat in de levensboom.
De aarde die verheugde
zich in een vredesdroom.
2 De boog is nu gebroken
door menselijk misbaar.
Het licht is nu geloken,
het leven niet meer waar,
gerechtigheid verdwenen,
de schepping aangetast.
Het onheil is verschenen,
onvrede leidt tot last.
3 De boog zal zich herstellen
tot aan de horizon,
als mensen weer vertellen
en leven uit de bron,
waaruit een gave schepping
eenmaal is opgericht:
uit chaos de verheffing
van al wat leeft in’t licht.
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Mededelingen en collecten
met een bijdrage van Jan Schutte over de Italië-reis
Gebeden
Onze Vader (NBV, mel. Rien Verbeek, zie achterin uw liedboek)
(tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche
opgehaald worden)
Wij zingen als slotlied lied 993 ‘Samen op de aarde’ :
allen 1, vrouwen 2, mannen 3, allen 4, vrouwen 5, mannen 6, allen 7
Zending en Zegen
De Heer zij voor ons om ons de juiste weg te wijzen
De Heer zij achter ons om ons in de armen te sluiten
en om ons te beschermen tegen gevaar
De Levende zij onder ons om ons op te vangen
wanneer we dreigen te vallen
De Heer zij in ons om ons te troosten als we verdriet hebben
Hij omgeve ons als een beschermende muur
wanneer anderen over ons heen vallen,
zo zal de Liefdevolle ons zegenen
vandaag, morgen en in der eeuwigheid
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
zichtbaar in de Schepping waar wij deel van zijn
(gezongen) Amen

Na de dienst kunnen we elkaar in het Koor van de kerk met koffie en thee
ontmoeten.
Bij de liturgietafel is er mogelijkheid om over de viering na te praten of de
predikant te spreken.
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Aan deze dienst werkten o.a. mee:
ds.Teun Kruijswijk Jansen
Friedhild den Toom, ouderling
Joke Landheer, diaken
Bonne Pander, lector
Conny Sonneveld, kindernevendienst
Hester van der Kaa, crèche
Dik Boelee, muziek
Shen Ouwens, beamteam
Kees Dogger, kosterij
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Levensadem
Wat dood is wordt weer levend
Een cyclus van leven generatie op generatie
Zon, warmte, wind, stroming, adem, geborgen, vleugels van hoop
Verbondenheid, eenheid, verlangen
Voorspoed, tegenslag en beproeving
Verbinding tussen aarde, natuur, dieren en mensen,
Geïnspireerd, bezield en geworteld zijn

adem gegeven

Materiaal kunstwerk altaartafel: oud gewalst zilver bestek met een eigen
verhaal, gekregen van gemeenteleden van de Maartenskerk, anderen en
mijzelf.

Ik laat me in mijn sieraden en objecten graag uitdagen door
materiaalkeuze, het ontwerp en bijzondere thema’s. Ik vind het fijn om
mensen te betrekken bij het ontstaan van mijn werk en probeer zo veel als
mogelijk met hergebruik en Fairtrade materialen te werken en draag
daarmee zo mijn steentje bij om de aarde iets leefbaarder te maken.
Mirjam Verhoef
Fairtrade goudsmid
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