Liturgie, 30 augustus 2020
van de internetkerkdienst (te volgen via www.kerkdienstgemist.nl)
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Lector
Organist

ds. Wya de Kam-Diepeveen
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Gerrie Gaasbeek
Hennie de Goei
Dick en Natanja Smits

è Volgende week zondag hoopt ds. Simon de Kam voor te gaan in de dienst. Vanaf deze zondag zullen wij in
principe weer onze gebruikelijke erediensten kunnen houden in onze Sint Maartenskerk, uiteraard met in
achtneming van de nodige richtlijnen. Zie onze website voor meer informatie.

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied

Psalm 91 : 1 en 2 (Heil hem, wie God een plaats bereidt)

Bemoediging en Groet
Kyriëgebed
Glorialied

Psalm 42 : 3 (Maar de Heer zal uitkomst geven)

Gebed om het Licht van de Heilige Geest
Schriftlezing

Romeinen 8 : 14 – 17

Lied
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe

Abba, Vader

Schriftlezing

Efeziers 6:10-18

Lied

Lied 538 : 1 en 4 (Een mens te zijn op aarde)

Preek
Meditatief orgelspel
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer
laat mij nimmer gaan
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen

Collecten

In de dienst wordt niet gecollecteerd, maar we vermelden wel het doel van de diaconale collecte
die vandaag op het rooster staat: Instandhouding verenigingsgebouw.
• Ons verenigingsgebouw, dat vanaf 6 september weer onderdak biedt aan de kinder-en
tienerkerk en ook aan de opvang van onze kinderen jonger dan 4 jaar, is hard nodig. We
hopen dat we ook na de coronatijd op woensdagmorgen weer binnen kunnen lopen voor een
praatje en kopje koffie en thee. Om dit alles doorgang te laten vinden en warm te blijven
zitten, collecteren wij hiervoor.
• De kerkrentmeesters zien natuurlijk ook uit naar uw collecte-giften voor de breedte van het
kerkenwerk in Maurik en het pastoraat.

Slotlied
Lichtstad met uw paarlen poorten
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
2. Heilig oord vol licht en glorie
Wond're stad zo hoog gebouwd
Waar de boom des levens bloeit
Nimmer heeft men op deez' aarde,
En de stroom van levend water
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Door de gouden godsstad vloeit.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
In het nieuw Jeruzalem.
3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Zegen
Uitleidend orgelspel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

