Maartenskerk
Zondag 26 juli 2020
6e zondag van de zomer
orde van dienst
Kerkdienst ten tijde van ‘Corona’

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die
verborgen lag in een akker.

Muziek
Als het klokje luidt, worden we stil…
Welkom
Inleidend orgelspel, improvisatie bij Jubilate Deo in C -Benjamin Britten
Voorganger en ouderling groeten elkaar
-gemeente gaat staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en nooit loslaat het werk van zijn handen.
Genade voor u en vrede
van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
door de Heilige Geest.
Amen
Aanvangslied Lied 280: 1, 2, 3 en 4
‘De vreugde voert ons naar dit huis’
-gemeente gaat zittenGebed om ontferming
Leefregel
Loflied Lied 869: 1 en 2 ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’
Moment met de kinderen – de gelijkenis van de kostbare parel
De kinderen steken de kaars aan en gaan naar de kindernevendienst.
Schriftlezing Mattheus 13:44-46
Lied 241: 1 en 2 ‘Gij die mijn liefste kleinood zijt’
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Verkondiging
Moment van verstilling Lied 882 ‘Allerhoogste God, heilig en glorierijk’
Mededelingen
De kinderen komen terug in de kerk.
Gebeden, afgewisseld met gezongen acclamatie ‘Heer, hoor ons bidden,
laat komen uw rijk!’(Lied 368j),
Onze Vader
-gemeente gaat staanSlotlied Lied 823: 1, 4 en 5 ‘Gij hebt, o Vader van het leven’
Wegzending en Zegen

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Sophie van den Berg – Hofstee, voorganger
Sonja Bloemers, ouderling
Dianne Rietveld, diaken
Jannie Andel, lector
Arjan Veen, orgel/vleugel
Marjoke Limpens – Timmer, dwarsfluit
Paulien van der Werff – solist
Piet de Vries, kindernevendienst/vakantiekoffer
Mariska Steinmann, crèche
Kees Kraan en Jon de Gier, regie kerkTV
Fred Ekhart, koster/geluidstechniek

Afbeelding voorzijde: Daniel Bonnell ' The pearl of great price'
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