Orde van dienst voor zondag 24 juli 2022

Martinuskerk Warnsveld/Leesten
1

Welkom en mededelingen
De twee kaarsen op tafel worden aangestoken.
Stilte
We gaan staan
Psalm 92: 1, 2 en 7, voorafgegaan en afgesloten met 710c
Bemoediging
Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed
We gaan zitten
Kyriëgebed
Glorialied 117a
Groet
Voorganger: de Eeuwige zij met u
ALLEN: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Johannes 5: 1-13
Lied 98d, voorzang door de organist
Overdenking

2

Lied Iona 40

2
Wil je gaan op nieuwe wegen,
steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen
voor wie vreemd’ling is?
Val je niet een mens te hard
die in leugens is verward?
Hoor je ’t kloppen van mijn hart
in jou en jij in Mij?

3
Wil je gids zijn voor de blinde
die je smeekt: help mij!
Wil je vechten voor een kind,
gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan,
ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in
jou en jij in Mij?

4
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw
gaven velerlei!
Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een
koningskind ben jij!’
Wil je geven wat je hebt,
dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in
jou en jij in Mij?

5
Heer van liefde en van licht,
vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht en
maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga,
uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en
Gij in mij

3

Gebeden
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
gezamenlijk oecumenisch Onze Vader
Collecten
1e rondgang: plaatselijk jeugddiaconaat
2e rondgang: werk in en om de Martinuskerk
Lied 103c
Wegzending en zegen, gezongen beaamd met Lied 431b

ER IS KOFFIE/THEE NA DE DIENST
Mededelingen
Koffiedrinken in de Eekschuur: niet van 11 juli tot 22 augustus
Eekschuurmarkt op 1 oktober: graag goederen bewaren die
geschikt zijn voor de Eekschuurmarkt.

Voorganger: ds. Irma Pijpers- Hoogendoorn
Organist: Jeroen Pijpers
Ouderling van dienst: Janneke van der Mast
Diaken: Janke Ottema
Kerkrentmeester: Elma Busz
Lector: Anna Jansonius
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