Maartenskerk
Zondag 29 december 2019
orde van dienst

Orgelspel
Als het kleine klokje luidt worden we stil
Welkom
Muzikaal moment
We gaan 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!
‘Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid.’ (Luc.
2:40)
We zingen als aanvangslied Lied 19: 2 en 3
We gaan zitten
Gebed van verootmoediging
We zingen Lied 466: 1 en 2
Beroof een arme niet, hij is al arm genoeg.
Vertrap een verschoppeling niet als hij terechtstaat in de poort.
Want de HEER verdedigt hun rechten,
wie hen bedreigen, jaagt Hij de dood in.
Ga niet om met een heethoofd,
houd je niet op met een driftkop,
opdat je niet dezelfde weg gaat als hij
en voor jezelf een valstrik zet. (Spreuken 22:22-24)
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Het juiste woord op de juiste tijd
is als een gouden appel op een zilveren schaal (Spreuken 25:11).
We zingen Lied 846: 1 en 2
Gebed bij de opening van de Schrift
Kindermoment
Eerste lezing: Spreuken 8:1 - 11 en 22 - 36
We zingen Lied 846: 3 en 4
Tweede lezing: Johannes 1: 1 - 5
Derde lezing: Lucas 2: 33 - 40
We zingen Lied 826: 1, 2 en 3
Verkondiging Het kind was begiftigd met wijsheid (Lucas 2:40)
Verstillend moment (muziek)
We zingen Lied 653: 7
Mededelingen en collecten
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Onder het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche
gehaald worden
We zingen als slotlied Lied 119: 65
Wegzending en Zegen
Amen
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U bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het koor van de
kerk.

Aan deze viering werkten mee:
Prof. Dr. F.G. Immink, voorganger
Marjoke Limpens, ouderling
Jan Temmink, diaken
Jaap Meijer, lector
Neline Achterberg, kindernevendienst
Anneke van Dijk, crèche
Johan Beuckens, muziek
Eduard van Loenen en Jon de Gier, regie kerkTV
Tjeerd Rodenhuis, koster
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