Zondag 30 september 2018
Tweede zondag van de herfst
Startdienst
orde van dienst

Hoop doet leven!

Vieren in vieren:
In deze dienst gaan we na de Bijbellezing in vier groepen uit elkaar:
voor ‘(s)prekend vieren’ (een ‘gesprekspreek’), ‘zingend vieren’,
‘creatief vieren’ en ‘delend vieren’ (een gesprek tijdens wandeling of
stoelzit).

Muziek
Als het klokje luidt worden we stil
(we gaan staan)
We zingen elkaar welkom toe: (lied 288)
‘Goedemorgen, welkom allemaal’
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
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
(we gaan zitten)
Inleiding op de viering
We zingen Psalm 25b: 1
‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’
Gebed bij het begin
We zingen Psalm 25b: 2 en 3
Woorden van hoop
Muzikaal moment
Lezing Lukas 11, 1 – 13
Luisterlied: ‘Kan Ik Iets Voor Je Doen?’ - De Dijk
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We gaan uiteen in de vier groepen:
(s)prekend vieren (zaal 2/3)
zingend vieren
(Kerkruimte)
creatief vieren
(ontmoetingsruimte Koningshof)
delend vieren
(buiten wandelen of zittend in de ruimte links van
de ingang van de Koningshof. Als het regent: in de
banken onder het glas-in-loodraam of met de
beschikbare paraplu’s buiten.)
Gespreksvragen bij delend vieren:
Wat heeft je de afgelopen week getroffen, als het over hoop of
wanhoop gaat?
Waarin of in wie geeft dit Bijbelverhaal jou hoop?
Wat betekenen de verzen 9 en 10 uit de lezing voor jou?
Wat leert onze gemeente volgens jou van dit verhaal?

Bij terugkomst - na 35 minuten: het klokje luidt - staat er koffie en thee
achterin de kerk. Neem ervan mee en zoek weer een plekje om te zitten.
Ondertussen zien we een foto-impressie van het Vieren in vieren.

We zingen lied 636: 1 zanggroep, 2 en 3 allen
‘Liefde is licht, opnieuw geboren’

Presentatie film Maartenskerkgemeente
Wij zingen ‘Wij zoeken u als wij samen komen’: 1 cantorij, rest allen
tekst: Henk Jongerius, muziek: Joseph Francis Thrupp (1827-1867).

Mededelingen en collecten
Tijdens de collecte speelt Arjan een medley van min of meer bekende
kerkliederen
Bericht van overlijden
Stilte
Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’
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Gebeden:
We zingen als acclamatie Iona I, 17:

Dankgebed
- acclamatie Voorbeden
- acclamatie Stil gebed
Onze Vader (lied 1006)
Wij zingen als slotlied lied 419 ‘Wonen overal’
(tijdens het voorspel kunnen de jongsten uit de crèche opgehaald worden)

Zending en Zegen
In ons hart en in ons huis
de Zegen van God.
In ons komen en in ons gaan
De Vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht,
de Liefde van God.
Bij het einde, nieuw begin,
de armen van God om ons te ontvangen,
thuis te brengen.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(gezongen) Amen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en de stand van
Kerngroep Kruispunten, ontmoeten # verdiepen te bezoeken.
Sap en frisdrank bij de tafel.
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