Park Boswijk
Zondag 27 juni 2021
2e zondag van de zomer
orde van dienst

Een dienst waarin we het werk van de Geest in onze wereld vieren,
en afscheid nemen van de kerkzaal in Park Boswijk
als geloofshuis van onze Maartenskerkgemeente

Orgelspel
Welkom
Bemoediging en Groet
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen
Die Heer zij met u
Ook met u zij die Heer!
Drempelgebed
Trouwe God,
die wilt wonen bij de mensen –
door de tijden heen
zijn wij hier samengekomen
om uw aangezicht te zoeken,
naar uw Woord te horen,
om te zingen en te bidden
en aan tafel te worden gevoed
met Christus’ gaven.
nu wij voor de laatste keer hier bijeen zijn,
bidden wij U:
Wees in ons midden.
ga met ons mee.
Aanvangslied: Psalm146c: 1 ‘Alles wat adem heeft love de Here’
‘Plaatsbepaling’
Gebed om ontferming
Dit gebed gaat over in zingen van Lied 360: 1, 2, 4
‘Kom schepper Geest daal tot ons neer’

2

Lezing: Psalm 84: 1 – 8
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de
Korachieten, een psalm.
2 Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
3 Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.
4 Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
5 Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven. sela
6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.
7 Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.
8 Steeds krachtiger gaan zij voort
om in Sion voor God te verschijnen.
Verkondiging
eindigend met: 2 Korinthe 4: 7-10
Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet
duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf
komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar
raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht,
maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden
niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te
gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus
met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan
zichtbaar wordt.
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Muzikaal moment
De tekenen van Brood en Wijn
Lied 686 ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’
Voorbeden
Onze Vader
Lied 568A ‘Ubi caritas’

AFSCHEID VAN DE KERKZAAL
Laten wij bidden:
God die uw Woord doet klinken,
en door uw Geest ons troost
en opwekt tot lofzang en gebed,
wij bidden U:
blijf ons met uw Woord nabij,
spreek ons aan
en wijs ons de weg.
Christus, onze Gastheer,
die door de tijden heen
ons aan uw tafel hebt gevoed
met uw eigen leven,
nu wij afscheid nemen van deze kerkzaal
bidden wij U:
blijf ons versterken met uw gaven,
wees onze reisgenoot
op weg naar uw toekomst.
Zo bidden wij:
blijf in ons midden,
ga met ons mee.
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De voorganger gaat naar de paaskaars
O Licht van de verrijzenis,
dat alle duisternis verdrijft,
o vuurkolom in onze nacht,
nu wij opbreken van hier,
smeken wij U:
ga met uw licht ons voor
op de weg naar uw koninkrijk.
Zo bidden wij:
Blijf in ons midden,
ga met ons mee.
Slotlied Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Het orgel wordt uitgezet, de organist verlaat zijn plaats
Wegzending Lukas 9: 1-6
Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle
demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond hij
hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te
genezen. Hij zei tegen hen: ‘Neem niets mee voor onderweg,
geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen
extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot
je van daar weer verdergaat. Als ze jullie niet willen ontvangen,
schud dan het stof van je voeten ten teken dat je niets meer met
hen te maken wilt hebben.’ Ze gingen op weg en trokken van de
ene plaats naar de andere, terwijl ze het goede nieuws
verkondigden en overal zieken genazen.
Zegenbede
De bijbel wordt gesloten, Beker en Schaal worden afgenomen, het
Antependium opgevouwen, de Liedboeken opgepakt,
vg. Door Uw licht zien wij licht!
dat het Licht met u mee mag gaan:
(een attentie voor de kerkgangers na afloop van deze dienst)
de Paaskaars wordt gedoofd
Alle symbolen worden nu weg gedragen.
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Ontmoeting met koffie en thee

Aan deze dienst werkten mee:
ds. Teun Kruijswijk Jansen
Marjoke Limpens en Martha Marie Bugel (ambtsdragers)
Johan Beuckens en Marjoke Limpens (muziek)
Ellen Abbringh (solist)
Wim en Corry van Beek en het kostersteam (organisatie)
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