Orde van dienst voor de 16e zondag na Trinitatis
2 oktober 2022

Martinuskerk Warnsveld/Leesten
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Oefenen van lied 291C en kinderlied
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: 286 ‘Waar de mensen dwalen in het donker’
Stilte
Bemoediging: lied 291C ‘Onze hulp is de naam van de Heer’
Drempelgebed
Kyrië- en Gloriahymne: lied 299F ‘Glorie de Eeuwige’
Groet:
VG: De Eeuwige zij met u en jullie allemaal.
Allen: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE.
Gebed bij de opening van de Schriften
Moment met de kinderen
Zingen: ‘Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt’,
Refrein:
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Refrein

3. Weet je waar ’t hemels koninkrijk op lijkt?
Het lijkt op een mosterdzaad
’t Is een zaadje dat je bijna niet kunt zien,
het allerkleinste wat bestaat.
Maar weet je wat gebeurt als je ’t zaait in de grond,
wordt het haast wel zo groot als een eik.
Met takken als van bomen waar vogeltjes in wonen,
zo is het koninkrijk. Refrein
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Eerste schriftlezing: Habakuk 3: 1-19
Zingen: lied 16B ‘Behoed mij, o God’, drie keer gezongen.
Evangelielezing: Marcus 4: 26-33
Zingen: lied 905 ‘Wie zich door God alleen laat leiden’, 1,3 en 4.
Overdenking
Zingen: lied 939 ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’, 1 en 3
Gebeden, stil gebed, Onze Vader
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) PKN Kerk & Israël; 2) Werk in en om de Martinuskerk.
Gebed over de collecten
Slotlied: 418 ‘God, schenk ons de kracht’
Zegen en gezongen amen
Ouderling van dienst: Janneke van der Mast
Diaken van dienst: Arjan Slot
Kerkrentmeester: Jappie Berger
Voorganger: ds. Stijn van der Woude
Organist: Rodyan van den Brink
Lector: Anne-Petra van Es
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