Orde van dienst voor de 14e zondag na Trinitatis
18 september 2022

Martinuskerk Warnsveld/Leesten
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Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Een van de kinderen steekt de tafelkaarsen aan, ondertussen zingen
we lied 285: ‘het licht is ons voorgegaan’.
Openingslied: 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’, allen: 1,2,6
en 7, 3: cantor, 4: vrouwen, 5: mannen.
Bemoediging:
VG: Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed
Kyrië- en Gloriahymne: 299f ‘Glorie de eeuwige’
Groet:
VG: De Eeuwige is met jullie allemaal.
Allen: OOK MET JOU IS DE EEUWIGE
Gebed bij de opening van de Schriften
Moment met de kinderen
Eerste schriftlezing: Jesaja 2: 1-9
Antwoordpsalm: psalm 23 ‘Mijn herder is de heer’ (Nieuwe
Psalmberijming)
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3. U nodigt mij aan tafel om te eten.
Mijn vijand ziet het; zelf wordt hij vergeten.
U zalft mij, laat mijn beker overstromen.
Uw liefde zal mij steeds weer overkomen;
uw trouw zult U mij altijd blijven tonen.
Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen.
Halleluja: lied 338m, voorzang door cantor
Evangelielezing: Matteüs 6: 25-34
Halleluja: lied 338m, voorzang door cantor
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Zingen:

3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
4. Gij zijn ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
Overdenking
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‘’In Remembrance’’ - Ragan Courtney
Gebeden, stil gebed
Afscheid van cantor, ambtsdrager en taakdragers
Zingen:

Er is gelegenheid aan de collecte bij te dragen via de GIVT-app of via
de rekening, die vermeld staat in KerkZIN. De collecten zijn bestemd
voor: 1) Kerk in Actie: Syrië; 2) Kinder- en jeugdwerk in de
Martinuskerk.
Ondertussen zingen we: lied 388 ‘Voor ieder van ons’,
couplet 1 door cantor,4 en 5 door allen.
Nodiging:
v: De Heer zal bij jullie zijn!
ALLEN: DE HEER ZAL JOU BESCHERMEN
v: Laten we ons hart richten op Hem
ALLEN: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!
v: Laten wij de Eeuwige danken voor wat Hij voor ons deed.
ALLEN: MET VOLLE OVERGAVE, WILLEN WIJ GOD DANKEN!
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Tafelgebed: lied 403c ‘Danken wij de goede God’
Onze Vader
Vredegroet
v. Laten we samen aan tafel gaan, zonder verharde harten,
of gemengde gevoelens, maar met liefde voor God en blijdschap voor
elkaars aanwezigheid. De vrede van Christus, voor jullie allemaal!
a. zijn vrede ook met jou!
v. Wensen wij elkaar de vrede van Christus
Delen van brood en wijn:
Onder het delen van het brood en de wijn zingen we: 16b ‘Behoed
mij, O God’
Slotlied: 416 ‘Ga met God’
Zegen en gezongen amen
"If music be the food of love" – Henry Purcell (1659-1695)

Ouderling van dienst: Peter Verhoeven
Diaken van dienst: Pieter Kroneman
Kerkrentmeester: Elma Busz
Voorganger: ds. Stijn van der Woude
Organist: Rodyan van den Brink
Cantor: Maarten Romkes
Lector: Anne Petra van Es
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Mededelingen
Voorganger gewijzigd op 25 september
Zondag 25 september gaat niet Fokkelien Oosterwijk voor maar
Deddie van Alphen voor in onze gemeente.
Uitleg bij illustratie voorkant:
De afbeelding is speciaal gemaakt voor het landelijke thema van de
PKN ‘Aan tafel’. De handen zijn vurig, zegenend en aanbiddend.
De roze vlakken een geopende bijbel en tegelijk de tafel. De witte
lijnen stellen een gebroken brood voor. De cirkels in de witte lijnen
van het brood vormen de stigmata (wonden van Jezus) in de handen.
De restvorm met het paarse ovaal: de beker wijn die het linker- en
rechterdeel van het beeld verbindt, maar tevens ook een verwijzing
naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen God en mens herstelde.
Het beeld is bijna symmetrisch wat verstilling en eerbied weergeeft.
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De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan
De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan,
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen;
van heind' en ver zal men aan tafel gaan,
de Heer is gul en goed voor al de zijnen.
Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal 't feestlijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.
Op deze berg neemt Hij de sluier weg
waar alle volkeren mee zijn omwonden;
de duisternis zal worden afgelegd,
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.
Wij treden aan het ontoeganklijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven-zelf in het gezicht,
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.
En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood
tot overwinning en van alle ogen
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood
gaat stralend op, een opgang uit den hoge.
Dit zeiden zijn profeten in zijn geest;
de bankring van de dood zal zijn gebroken,
de smaad van Israël wordt uitgewist;
zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken.
Lied 762. Herdichting van Jesaja 25: 6-8, door Willem Barnard (1920 – 2010)
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