Maartenskerk
Zondag 18 augustus 2019
9e zondag van de zomer
orde van dienst

Geef ons heden ons dagelijks brood
Vierde zomerdienst bij het Onze Vader

Muziek – we oefenen Lied 322
(als het klokje luidt worden we stil)
Welkom
Muzikaal moment Vater unser im Himmelreich, BWV 636,
J.S. Bach (1685-1750)
-we gaan staanBemoediging
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
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Wij zingen als aanvangslied: Wees de grond onder mijn voeten (mel.ps.146)
(uit: Zangen van zoeken en zien, lied 183, tekst: Reinier Kleijer)
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Wees de grond onder mijn voeten,
wees het dak boven mijn hoofd;
wijs mij richting op de route
naar de toekomst, ons beloofd.
Wees de bron waaruit ik put
liefde, vrede en geluk.
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Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat;
wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat;
en geef steeds betekenis
aan de vraag wat leven is.

-we gaan zittenGebed van toenadering en ontferming
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Woord van bevrijding Psalm 126
Wij zingen Lied 322
Inleiding op de lezingen
(nu gaan de kinderen naar de kindernevendienst,
ondertussen melodie Lied 806)
Lezing Eerste testament: Exodus 16: 2 en 3: 11-15
Wij zingen Lied 687: 3
Lezing Tweede Testament: Johannes 6: 24-35
Wij zingen Lied 653: 1 en 2
Verkondiging
Stilte
Wij zingen Lied 995
Mededelingen en collecten
(de kinderen komen weer terug uit de kindernevendienst)
Gebeden
en Onze Vader
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(tekst: NBV; muziek: Rien Verbeek)
(eventueel kunnen de jongsten tijdens het voorspel van het slotlied
opgehaald worden)
Wij zingen als slotlied Lied 993: 1, 4 en 7 (allen), 2 en 5 (vrouwen), 3 en
6 (mannen)
Zending en Zegen
Amen
Na de dienst is er gelegenheid elkaar bij koffie en thee in het Koor van de
Kerk te ontmoeten.
Ds. Teun Kruijswijk Jansen is in de buurt van de Tafel voor ontmoeting en
nagesprek.

Aan deze viering werkten mee:
ds. Teun Kruijswijk Jansen
Sonja Bloemers (ouderling)
Dianne Rietveld (diaken)
Bea van Rijn (lector)
Margreet Morelissen (kindernevendienst)
Lieke Lindijer (crèche)
Arjan Veen (muziek )
Fred Ekhart (kosterij)
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