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THEMA DIENST Maria en Martha De Hoeksteen november 2018
-Aanvangslied 275:1,2,3
-Bemoediging, drempelgebed en groet
-Lied: 275:4,5
-Inleiding op de dienst

-Kyriegebed
-Lied 216:1,2,3 dit is een morgen

-Gebed van de zondag
- Kinder moment
https://www.youtube.com/watch?v=a9oFT9sGuCE

-Kinderen naar de kindernevendienst

-Lezing; Jeremia 17:7-8 lector

Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
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Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
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steeds weer draagt hij vrucht.
Lied
taize
bless the lord my soul (4 keer)
Bless the Lord, my soul
And bless God's holy name
Bless the Lord, my soul
Who leads me into life

-Lezing:L Lucas 10;38-42 lector
Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd
ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39Haar zuster, Maria,
ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn
woorden. 40Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de
zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u
niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg
tegen haar dat ze mij moet helpen.’ 41De Heer zei tegen haar: ‘Marta,
Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 42Er is maar
één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal
haar niet worden ontnomen.’
-Lied:738;1,2,3,4 lied van Eva

-Lezing Psalm 73:26
Een psalm van Asaf.
Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd.
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-Overdenking
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lied 839;1,2,3,4,5
Kinderen terug uit KND
-Inzameling van de gaven
-Voorbeden dankgebed, stil gebed en Onze Vader

Slotlied uit Iona bundel, we zingen elkaar toe:
muziek http://www.asser.demon.nl/vredewens.pdf

‘Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe’ (2x) Vrede wens ik je toe
Liefde wens ik je toe Moge God je behoeden leef in zijn liefde Vrede
wens ik je toe Zegen wens ik je toe Aandacht wens ik je toe Dat er
mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe

-Zegen

