Maartenskerk
6 juni 2021
orde van dienst

Gezegend: de armen van geest,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
(Mattheus 5, 3)

Orgelspel (Intermezzi van Hendrik Andriessen)
Als het kleine klokje luidt worden we stil
Welkom
-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 laat gaan wat zijn hand begonnen is
Groet
Die Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Aanvangslied Lied 280: 1, 2 en 3
-we gaan zittenGebed van toenadering en ontferming
Lied: Neem mij aan zoals ik ben (1e en 3e: zang, 2e neuriën)

Woord van bevrijding
Lied: Psalm 24: 1 en 2
Met de kinderen
(kinderen gaan nu naar de kindernevendienst)
Inleiding op de lezingen
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Gebed van de zondag
Lezing Eerste Testament: Prediker 3: 9-15
Lied 845: 1 en 2 (mel. Psalm 86)
Lezing tweede Testament: Mattheus 4: 23 – 5: 3
Lied 845: 3
Uitleg en Verkondiging
Muzikaal moment
Improvisatie op het lied ‘Een zaaier ging uit om te zaaien’ (Lied 764)
Lied 967: 1, 2, 5 en 6
Mededelingen en collecten
Gebeden, afgesloten met het
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.
want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid,
Amen
Slotlied: Lied 978
Zending en Zegen
Amen
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Orgelspel (Fughetta II van J. Pachelbel)

Aan deze dienst werkten o.a. mee:
ds. Teun Kruijswijk Jansen
Sonja Bloemers, ouderling
Gina Pander, diaken
Ellen Bol, lector
Johan Beuckens, orgel
Ellen Abbringh en Saskia Wiegeraad, solisten
Bas Overboom, kindernevendienst
Eduard van Loenen en Lydia Steensma, regie kerktTV
Fred Ekhart, kosterij
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